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I. លសចររ៊ីលែរើម្ 

ម្របរទ្្រមពុជាទ្ទ្េួបាន្នតិភាពរពញរេញរៅចុងឆ្ន ាំ១៩៩៨ រម្រកាមរោេនរោបាយឈនះឈនះរប្់ 
សគម្េចអគ្គម្ហាគសនាបតីគតគោ ហ ៊ុន សសន នាយររដ្ឋមស្ដនត៊ីននម្រពះរាជាណាចម្រររមពុជា។ រ្ដ្ឋរិចចរមពុជាាន 
ការរ ៊ីរចរម្រម៊ីនគរួឱ្យរត់្ាំោេ់រនុងរយៈរពេជិត២ទ្្វតសចុងរម្រកាយរនះ រមពុជាទ្ទ្េួបានចាំណាត់ថ្នន រ់ជា 



ផែនការយុទ្ធសាស្ដ រ្ថវកិា្ម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២០-២០២២ ររៀបចាំរោយ ម្ររមុការងារថវកិាននរដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 កាេបររិចេទ្ ផែ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៩  

ម្របរទ្្ផដ្េានរាំរណ្៊ី នរ្ដ្ឋរិចចែព្់ និងរេឿនបាំែុតេាំោប់ទ្៊ី៦ រេ៊ីពិភពរោរ រោយ្រម្រមចបានរាំរណ្៊ី ន 
ជាមធយម៧% ននែេិតែេជាតិ្រុបរនុង១ឆ្ន ាំ តាមរយៈការរ ៊ីរចរម្រម៊ីនជាបនតបនាា ប់រេ៊ីវ ិ្ ័យឧ្ាហរមមរមមនត 
សាេ ្ាំណ្ង់ រ្ិរមម រ្វារមម រទ្្ចរណ៍្ អចេនម្រទ្ពយ គមនាគមន៍ និងការដឹ្រជញ្ជូ ន។ រោយផេរ 
រចនា្មព័នធរ្ដ្ឋរិចចរមពុជា រាំពុងផ្លា ្់បតូរព៊ីម្របរទ្្ផដ្េពឹងផែែររេ៊ីវ ិ្ ័យរ្ិរមម រៅជាម្របរទ្្ផដ្េពឹងផែែរ 
រេ៊ីវ ិ្ ័យឧ្ាហរមម និងរ្វារមម។ រនុងបរកិារណ៍្រនះ រាជរោឋ ភិបាេរមពុជានឹងែិតែាំម្របឹងផម្របងបនតរទ្ៀត 
រដ្៊ីមប៊ីឱ្យរមពុជាកាា យជាម្របរទ្្ផដ្េានចាំណូ្េមធយមរម្រមិតទាបរៅឆ្ន ាំ២០៣០ និងជាម្របរទ្្ផដ្េាន 
ចាំណូ្េមធយមរម្រមិតែព្់រៅឆ្ន ាំ២០៥០។ 

រដ្៊ីមប៊ីជម្រមុញដ្េ់រាំរណ្៊ី នរភញៀវរទ្្ចរណ៍្ តាមរយៈគោលនគោបាយគ ើកចំហគ ើងគមឃ និងកិចចខិតខំប្ ឹង 
ប្ប្ ងរ ស់រា រដ្ឋា ភិបាល វស័ិយអាកាសចរស ើវលិរៅរមពុជា បាននឹងកំព ងមានការរ ើកចគប្មើនគៅម ខោ៉ា ងខ្ល ងំសថិត 
កន ងកប្មិតមយួគួរឱ្យកត់សមាា ល់។ ការដឹក ញ្ជូ នតាមផ្លូវអាកា្ ប្តូវបានចាត់ទ កថាជាកតាា ផ្លិតកមមយ ទធសាស្ដសា 
មួយដ៏សំខ្ន់ ននដំគ ើ រការអភិវឌ្ឍគសដាកិចច-សងាម  និងចូេរមួកាត់ នថយភាពប្កើប្កគៅកមព ជា។ ឧសាហកមមគនេះ 
មានតួនាទើសំខ្ន់២ គឺការែតេ់រ្វាកមម អាជ៊ីវកមម និងជាោនសប្មា ់កិចចការពា ិ ជកមមគៅកន ងតាំបន់ និង 
រេ៊ីពិភពរោរ។ វស័ិយដឹក ញ្ជូ នតាមផ្លូវអាកាសប្ដលមានប្ សិទធភាព មិនប្តឹមប្ត ួយសប្មួលដល់ការដឹក ញ្ជូ ន 
អនកគ វ្ើដំគ ើ រ និងទំនិញនានាកន ងរយៈគពលដ៏ខលើ ៉ា គណាណ េះគទ  ៉ា ប្នាវស័ិយគនេះ រ៍បាន ួយ្ម្រមួេគដ្ឋយផ្ទា ល់ដល់ការ 
 គងកើនសកមមភាពពា ិ ជកមម រទ្្ចរណ៍្  បរងក៊ីនចំ ូលថវកិាជាតិ និងគលើកកមពស់ទំនាក់ទំនងសងគម ម្រពមទាាំង 
ផ្ាល់នូវអតថប្ គោ ន៍គផ្េងៗគទៀតសប្មា ់ប្ គទសរមពុជារយ៊ីងែងផដ្រ។  

បនាា ប់ព៊ីរដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ ទ្ទ្ួេការរធវ៊ី្វនរមមព៊ីអងគការអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិអនតរជាតិ 
(ICAO Audit) ផដ្េបានមររធវ៊ី្វនរមមរេ៊ីផែនរ្ុវតថិភាពអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ (ICAO USOAP Audit) ព៊ី 
នថៃទ្៊ី១៥-២៥ ផែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៨ រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ បានរជៀ្ែុតព៊ីម្របរទ្្ផដ្េានរត៊ីបារមភ 
រេ៊ីផែនរ្ុវតថិភាពអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ (Significant Safety Concerned) និងព៊ីបញ្ជ ៊ីរមម  (Black List) រប្់ 
អងគការអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិអនតរជាតិ ជារហតុរធវ៊ីឱ្យានការទារ់ទាញោ៉ា ងខាា ាំងព៊ីបណាត ម្ររុមហ ុនអាកា្ចរណ៍្ 
អនតរជាតិ និងនដ្គូរពាណិ្ជជរមមរែសងៗ ផដ្េានបាំណ្ងចង់វនិិរោគរេ៊ីវ ិ្ ័យអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិរៅរមពុជា។ 
ការផ្ទល ស់ ាូរសំខ្ន់ៗជាគប្ចើនកន ងរយៈគពល ៉ា នាម នឆ្ន កំនលងគៅគនេះ កន ងគោល ំ ង គដើមបើ ប្មុញឱ្យមានការអន វតា 
តាម ទ ញ្ញតាិបរចចររទ្្រេ៊ីប្ផ្នក ស វតថិភាព សនាិស ខ គសដាកិចច និង រសិាថ នននការដឹក ញ្ជូ នតាមផ្លូវអាកាស 
ជាសាកល គហើយជាពិគសសអន វតាតាមលកខខ ឌ តប្មូវការនានារ ស់អងាការអាកាសចរស ើវលិអនតរជាតិ (ICAO)។ 

ចំគពាេះការចូលរមួជាមួយរា រដ្ឋា ភិបាលរមពុជា កន ងកិចចដំគ ើ រការអភិវឌ្ឍគសដាកិចច-សងាមជាតិ រដាគលខ្្ិការ 
ដ្ឋា នអាកាសចរស ើវលិ បានចាត់វធិានការសំខ្ន់ៗជាគប្ចើនគដើមបើរមព្់ម្រប្ិទ្ធភាពរនុងការែតេ់រ្វារមមអាកា្ចរ 
្ុ៊ីវេិ ជាពិរ្្គឺគលើកទឹកចិតាដល់វនិិរោគិនរនុងការចូេរមួវនិិរោគ្ម្រាប់រិចចប្ តិ តាកិាររ្វារមមអាកាស 
ចរ្ុ៊ីវេិ គដ្ឋយបានខិតខំដកគចញនូវរបាងំប្ តិ តាិការមិនចាបំាច់មួយចាំននួចំគពាេះកិចចការងារគនេះ។  

រ- ទ្សសនវិស័យ 

 អាកាសចរ្ុ៊ីវលិកមព ជា ប្តូវបានធានានូវស វតថិភាព សនតិស ខ  រសិាថ ន ប្ សិទធភាពជានិរនតន៍សប្មា ់ការ 
គ វ្ើដំគ ើ រ និងការដឹក ញ្ជូ នទំនិញតាមផ្លូវអាកាសកន ងកប្មិត ទដ្ឋា នអនតរជាតិ។ 



ផែនការយុទ្ធសាស្ដ រ្ថវកិា្ម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២០-២០២២ ររៀបចាំរោយ ម្ររមុការងារថវកិាននរដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 កាេបររិចេទ្ ផែ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៩  

ខ- យ ទ្ធសាស្ដសរជាតិ 

រា រដ្ឋា ភិបាលននប្ពេះរាជាណាចប្កកមព ជាមានស ឆនាៈ គងកើតនូវទសេនវស័ិយ និងយ ទធសាស្ដសាជាតិមួយម្របរប 
រោយភាពចាស់លាស់ គដើមបើគរៀ ចំ គងកើតគអាយមានជាប្ ព័នធដឹក ញ្ជូ នតាមផ្លូវអាកាស រហ៊ីយប្ ព័នធគនេះបានគដើរ 
តនួាទ្៊ីជាកតាត លើករមួយដ៏សំខ្ន់ គដើមបើគ វ្ើគអាយមានការផ្លា ្់បតូរ និងរ ើកចគប្មើនននសងាម និងគសដាកិចចជាតិ 
កន ងគោលគៅសំខ្ន់គឺ គលើកកមពស់កិចចសហប្ តិ តាិការ និងការប្ កួតប្ ប្ ង។ ប្ ការគនេះនឹង ួយសប្មួលដល់ 
វនិិគោគិន កន ងការគ នាពាករ ៍គលើការរ ើកចគប្មើនប្ផ្នកគហដ្ឋា រចនាសមព័នធប្ដលគគប្មាងរ ស់ពួកគគនាគពល 
អនាគតអាចទទួលបានផ្លប្ គោ ន៍ និងគ វ្ើឱ្យពួកគគមានទំន កចិតាកាន់ប្តគប្ចើនជាងម នចំគពាេះការអភិវឌ្ឍន៍ 
រេ៊ីវ ិ្ ័យអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិគៅកន ងប្ពេះរាជាណាចប្កកមព ជា។   

គ - លោេបាំណង 

 រោិកាសដឹក ញ្ជូ នផ្លូវអាកាសជាការ គងកើតគ ើង និងការសប្ម សប្មួល នាមួយប្ដលមានការប្ កួត 
ម្របផជង និងមានលកខ ៈតប្មង់ទិស ប្ដលគៅកន ងគនាេះរមួមានៈ 

 ផ្លប្ គោ ន៍នានាននអនកគប្ ើប្បាស់អាកាសចរស ើវលិប្តូវបានចាត់ទ កថាជាកមាល ងំដឹកនា ំប្មុញ
គៅកន ងប្គ ់ ការគ វ្ើគសចកាើសគប្មចចិតាជាប្ ព័នធ និងការគរៀ ចំទងំអស់ 

 មានម្ររ ខ ឌ បទ្ ញ្ញតាិមួយប្ដលមានភាពចាស់លាស់ និងរងឹមាអំាចសប្ម សប្មួលបាននូវ 
តប្មូវការននការផ្ទល ស់ ាូរ និងតាមកាលៈគទសៈនានា 

 ស វតថិភាព សនាិស ខ គសដាកិចច និង រសិាថ នននប្ តិ តាិការអាកាសចរស ើវលិ ប្តូវបានធានាតាមរយៈ 
ប្ ព័នធប្គ ់ប្គងគោលនគោបាយ និងការអន វតាដ៏ចាស់លាស់ 

 ទំន កចិតាជាលកខ ៈអនារជាតិ ប្តូវបានធានាតាមរយៈការអន វតាោ៉ា ងហមត់ចត់នូវ ទដ្ឋា នអនារជាតិ 
ប្ដល សងកត់ ង្ន់ជាចមបងគៅគលើស វតថិភាព សនាិស ខ និង រសិាថ ន 

 គសវាកមមដឹក ញ្ជូ នតាមផ្លូវអាកាសមានគ  ភាពជាសកល និងប្ ក គដ្ឋយស វតថិភាព សនាិស ខ 
ប្ សិទ្ធភាព អាចទ កចិតាបានប្តូវបានផ្ាល់គៅកន ងកប្មិតតនមលសមរមយប្ស តាមសាថ នភាពទ្៊ីែារ 
ម្របរតួម្របផជង 

 ម្រតូវទ្ទ្េួសាគ េ់វ ិ្ ័យអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិរៅរនុងរពេបចចុបបននគនេះ គឺជាប្ផ្នកមយួដ៏សំខ្ន់ននគហដ្ឋា  
រចនាសមពន័ធដឹក ញ្ជូ នប្ដលប្តូវគ វ្ើទំគនើ កមមោ៉ា ងឆ្ ់រហ័ស គដើមបើគឆលើយត គៅនឹងតប្មូវការទើផ្ារ 
តប្មូវឱ្យមានការអភិវឌ្ឍន៍អាកាសោនដ្ឋា នសតង់ដ្ឋរកប្មិតតំ ន់ និងអនារជាតិ គដ្ឋយផ្ាល់អាទិភាព 
ចំគពាេះអាកាសោនដ្ឋា ន អនតរជាតិប្ដលមាន្រមមភាពមមាញឹកជាងគគ 

 ប្តូវទទលួសាា ល់ថា ការដឹក ញ្ជូ នទំនិញតាមផ្លូវអាកាសមានសារៈសំខ្ន់ចំគពាេះការរ ើកចគប្មើនប្ផ្នក 
គសដាកិចច-្ងាមរិចច  គងកើតបាននូវការអភិវឌ្ឍគហដ្ឋា រចនាសមព័នធដឹក ញ្ជូ នដ៏ជាក់លាក់សប្មា ់ការ 
ដឹក ញ្ជូ នអនកដំគ ើ រ និងទ្ាំនិញតាមផ្លូវអាកាស និងប្តូវគលើកទឹកចិតាដល់ការផ្តល់គសវាកមមប្ដល 
មានសមតថភាពប្ រតួប្ ប្ ងខពស់ 

 ប្ តិ តាិការរ ស់ប្កុមហ  នអាកាសចរ ៍ និងការគលើកកំពស់សមតថភាពប្ រតួប្ ប្ ង គឺប្តូវបាន 
ចាត់ទ កថាជាការចូលរមួអភិវឌ្ឍគហដ្ឋា រចនាសមព័នធដឹក ញ្ជូ នតាមផ្លូវអាកាសគៅកន ងប្ គទសរមពុជា 



ផែនការយុទ្ធសាស្ដ រ្ថវកិា្ម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២០-២០២២ ររៀបចាំរោយ ម្ររមុការងារថវកិាននរដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 កាេបររិចេទ្ ផែ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៩  

 វស័ិយអាកាសចរ្ុ៊ីវេិរមពុជា ប្តូវទទលួបានទ្ទ្ួេការគលើកទឹកចិតាឱ្យមានការពប្ងើក ប្នថមកន ង 
កប្មិតមយួម្របទារ់ម្ររឡាោន គៅនឹងការរ ើកចគប្មើនរ ស់វស័ិយអាកាសចរ្ុ៊ីវេិអនតរជាតិ 

 ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងវស័ិយដឹក ញ្ជូ នគផ្េង គៗទៀតប្តូវបានគលើកទឹកចិតា និងខិតខំ គងកើតឱ្យមានរ ៊ីង 
 ពា ិ ជកមមគទសចរ ៍ និងសកមមភាពគសដាកិចចទូគៅ និងការរ ើកចរម្រម៊ីនគផ្េងៗគទៀតប្តូវបានគលើក 

ទឹកចិតា 
 ជម្រមុញកិចចសហប្ តិ តាិការថាន ក់អន តំ ន់ តំ ន់ និងអនារជាតិគៅកន ងវស័ិយអាកាសចរ្ុ៊ីវេិ និង 

ការអភិវឌ្ឍន៍ប្ដលមានការសប្ម សប្មួលតាមនិនាន ការអនារជាតិ និងការអន វតាលបប្ គសើរ ំផ្ តផដ្េ 
មានសងាតិភាពជាមយួនឹងអ្ិ គតយយភាពននប្ដនអាកាសរប្់រមពុជា 

 មានការពិចារណាគៅគលើគគប្មាងការនានាននរហោឋ រចនាសមព័នធរនុងតំ ន់ គដើមបើទទលួបាននូវ 
ប្ សិទធភាពចាំណាយ និងការសនេសំំនចខពស់សប្មា ់ទទលួបានផ្លប្ គោ ន៍ពើោន គៅវញិគៅមក 
រ ស់បណាត ប្ គទសមយួចាំននួប្ដលបានចូលរមួ្រមមភាពជាមយួោន  

 ការអភិវឌ្ឍន៍យនាគ េះ ប្ពមទងំគប្គឿងបនាា ្់្ម្រាប់បរម្រម៊ីឱ្យយនាគ េះ និងផ្លិតផ្លអាកាស 
ចរ ៍នានាគៅកន ងប្ គទសប្តូវបានទ្ទ្េួការគលើកទឹកចិតា 

 ប្ ព័នធតាមោន និងប្គ ់ប្គងទិ្ននន័យផដ្េមានប្ សិទធភាពនានា នឹងប្តូវបាន គងកើតគ ើងសប្មា ់ 
ការប្គ ់ប្គងឧបបទាវគហត  និងគប្ោេះថ្នន រ់អាកា្ចរណ៍្ឱ្យបានទន់គពលគវលា កន ងគនាេះរមួមានទងំ 
ការគស ើ អគងកតតាមដ្ឋនគប្ោេះថាន ក់/ឧ ទាវគហត នានាែងផដ្រ 

 បនតអនុវតតរោេនរោបាយរេ៊ីររមព្់្មភាពរយនឌ័ររោយបរងក៊ីនកាោនុវតតភាព និងរេ៊ីរ 
តរមក៊ីងតនួាទ្៊ីស្ដ្ត៊ីរនុងការរធវ៊ីរ្ចរត៊ី្រម្រមចចិតតរម្រមិតម្រគប់ម្រគង និងបរចចររទ្្តាមរយៈការយរចិតត 
ទុ្រោរ់បណ្តុ ះបណាត េជាំនាញដ្េ់ស្ដ្ត៊ីរៅម្រគប់រម្រមិត 

  នតសហការចូលរមួជាមយួនដគូរសនានាជាតិ និងអនតរជាតិ កន ងរិចចការពារ រសិាថ ន និងទ ់សាក ត់ការ 
ប្ប្ ប្ ួលអាកា្ធាត ។ 

 គលើកកមព្់ការ គងកើនគម្រម ន តង កាត់ នថយផ្ល ៉ាេះពាល់ និងភាពរខំ្នប្ដល ងកគ ើងគដ្ឋយ 
ផ្ទា ល់ និងមិនផ្ទា ល់ពើវ ិ្ ័យអាកាសចរ ៍។  



ផែនការយុទ្ធសាស្ដ រ្ថវកិា្ម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២០-២០២២ ររៀបចាំរោយ ម្ររមុការងារថវកិាននរដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 កាេបររិចេទ្ ផែ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៩  

១-  គបសកកម្ម និងភារកិចចចម្បងៗសម្រាប់ឆ្ន ២ំ០២០-២០២២ កនុងម្រកបខណឌ ននតួនាទី និងភារកិចច 

របស់រដ្ាគលខាធកិារដ្ឋា នអាកាសចរស៊ុីវិល 

១.១-  គ សកកមម  
រដ្៊ីមប៊ីធានាបាននូវម្រប្ិទ្ធភាព និងរេ៊ីររមព្់គុណ្ភាពរ្វារមមដឹ្រជញ្ជូ នតាមែាូវអាកា្ រដ្ឋរេខាធិ 

ការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិអនុវតតតនួាទ្៊ី និងភាររិចចផែែរតាមអន ប្កឹតយគលខ ១៨ អនម្ររ. ក ច េះនងងទើ០៣ ប្ខក មភៈ  
ឆ្ន ២ំ០១២ ្ត៊ីព៊ីការររៀបចាំ និងការម្របម្រពឹតតរៅរប្់រដាគលខ្្ិការដ្ឋា នអាកាសចរស ើវលិ ផដ្េានគ សកកមម 
ដឹកនា ំ និងប្គ ់ប្គងវស័ិយអាកាសចរស ើវលិ ននប្ពេះរាជាណាចប្កកមព ជា។ រប្ររមមរនះ រដ្៊ីមប៊ីរកា និងសប្ម  
សប្មួលរាល់ប្ តិ តាិការដឹក ញ្ជូ នតាមផ្លូវអាកាសគៅកន ងប្ពេះរាជាណាចប្កកមព ជា តាមរយៈការគរៀ ចំប្ក ខ ឌ  
យ ទធសាស្ដសានិងរោេនរោបាយ រមួទាាំងបទ្ ញ្ញតាិប្ ក គដ្ឋយប្ សិទធភាព និងការផ្ាល់ប្ ឹកាពើអនក ំនាញការ 
បររទ្្ និងគដើមបើគ វ្ើឱ្យការដឹក ញ្ជូ នតាមផ្លូវអាកាស គឆលើយត បានោ៉ា ងលបប្ គសើរ ំផ្ តចំគពាេះតប្មូវការនានា 
រ ស់អនកគប្ ើប្បាស់ និង្ងគម គដ្ឋយប្ផ្បកតាម ទដ្ឋា នប្ តិ តាិការ គចចកគទស ស វតថិភាព សនាិស ខ  រសិាថ ន 
គ  ភាព ប្ សិទធិភាពចំណាយគៅកន ងទប្មង់មយួប្ដលមាននិរនារភាព និង ប្មុញឱ្យមានកំគ ើ នរ្ដ្ឋរិចចជា 
 នាបនាា ប់ននការដឹក ញ្ជូ នតាមផ្លូវអាកាស។ ជាមយួោន រនះផដ្រ  រនុងម្ររបែណ្ឌ ននផែនការយុទ្ធសាស្ដ្តអភិវឌឃន៍ 
ជាតិឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ បានចូលរមួោ៉ា ងសកមមគៅកន ងការអភិវឌ្ឍន៍ 
គសដាកិចច និងសងាមននប្ពេះរាជាណាចប្កកមព ជា គដ្ឋយប្ផ្បកតាមគោលការ ៍ដ៏ប្តឹមប្តូវប្ផ្នកហរិញ្ញវតថ  និង  ្រកិចច។  

១.២-  ភាររិចចចមបងៗរ ស់រដាគលខ្្ិការដ្ឋា នអាកាសចរស ើវលិ 
ភាររិចចចំ ងៗរប្់រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ សប្មា ់ការអន វតាកន ងតួនាទើរ ស់វស័ិយអាកាស 

ចរស ើវលិ មានដូចខ្ងគប្កាមៈ 
(I)- និយតករ ( ញ្ញតាកិរ) និងការប្តតួពិនិតយ  

ក- តនួាទើនិយតករ ( ញ្ញតាកិរ) និង ការប្តតួពិនិតយគលើស វតថភិាពគ េះគហើរ 
  ញ្ញតាិ និងប្តួតពិនិតយនូវរាល់ប្ តិ តាិការរ ស់យនាគ េះប្ដលប្តូវច េះ ញ្ជ ើគៅប្ គទសកមព ជា 
  ញ្ញតាិ និងប្តួតពិនិតយនូវរាល់ប្ តិ តាិការរ ស់ប្កុមហ  នគប្ ើប្បាស់ប្ដនអាកាសគលើស វតថិភាពគ េះគហើរ 
  ញ្ញតាិ និងប្តួតពិនិតយនូវរាល់ប្ តិ តាិការរ ស់សនាិស ខអាកាសោនដ្ឋា ន 
  ញ្ញតាិ និងប្តួតពិនិតយនូវរាល់ប្ តិ តាិការរ ស់អាកាសោនដ្ឋា ន និងការនាផំ្លូវអាកាស 
 សវនកមម/អ្ិការកិចច និងការគចញវញិ្ហា  ន ័ប្តរេ៊ីរាេ់រិចចម្របតិបតតិការរ្វារមម/អាជ៊ីវរមមដឹ្រ 

ជញ្ជូ នតាមែាូវអាកា្  
 ប្គ ់ប្គង និងប្តួតពិនិតយ រសិាថ នអាកាសចរ្ុ៊ីវេិ 
 ធានានូវរាល់ចា ់ និង ទ ញ្ញតាបិ្ដលកំព ងមានកន ងវស័ិយអាកាសចរ្ុ៊ីវេិ គដ្ឋយអន គលាម 

តាមរោេការណ៍្ប្ នា ំ  ទោឋ ន និងអន សាសន៍អន វតា រមួទងំនើតិវ ិ្ ើ និងការអន វតា 
ទងំឡាយ ដូចមានប្ចងគៅកន ងឧ សមព័នធននអន សញ្ញញ អាកាសចរស ើវលិអនារជាតិ និងឯកសារ 
ពាក់ព័នធនានាប្ដលបានប្ចងគ ើងគដ្ឋយអងាការអាកាសចរស ើវលិអនារជាតិ (ICAO)។ 

ខ-  ញ្ញតាកិមមអាកាសោនដ្ឋា ន និងការប្តតួពិនិតយគលើប្ តិ តាិការ 



ផែនការយុទ្ធសាស្ដ រ្ថវកិា្ម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២០-២០២២ ររៀបចាំរោយ ម្ររមុការងារថវកិាននរដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 កាេបររិចេទ្ ផែ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៩  

  ញ្ញតាិ និងប្តួតពិនិតយគលើការគ វ្ើប្ផ្នការ រចនា លង់ ការសាថ  នា និងប្ តិ តាិការរ ស់អាកាស 
ោនដ្ឋា នទងំអស់កន ងប្ គទសកមព ជា រមួទងំអាកាសោនដ្ឋា នសថិតគៅគប្កាមរូ ភាពកិចចសនា 
សមបទន  

 ប្ តិ តាិ និងប្គ ់ប្គងអាកាសោនដ្ឋា នទងំអស់ គលើកប្លងប្តអាកាសោនដ្ឋា នទាាំងឡាយ 
ណា ប្ដលប្តូវបានរោឋ ភិបាេបានគ វ្ើសមបទនរចួ 

 គ វ្ើប្ផ្នការអភិវឌ្ឍ និងរកាសាង់ដ្ឋរ គដើមបើប្ សិទធភាព និងគសវាកមមទងំឡាយកន ងកិចចប្ តិ តាិការ 
អាកាសោនដ្ឋា ន 

 ធានាការកសាងប្ផ្នការ ការសាងសង់ និងការប្ងរកាគហដ្ឋា រចនាសមព័នធអាកាសោនដ្ឋា នប្ស  
តាម ទដ្ឋា នប្ដលបានកំ ត់ 

 ប្គ ់ប្គង ប្តួតពិនិតយ និងសប្មួលដល់ប្ តិ តាិការរ ស់អនកអភិវឌ្ឍអាកាសោនដ្ឋា ន ប្ តិ តាិ 
ជាមយួនឹងសាង់ដ្ឋរប្ដលបានកំ ត់ 

 ប្គ ់ប្គង ប្តួតពិនិតយគមើលសំគលងយនាគ េះ និងវធិានការកាត់ នថយសំគលង 
 ប្គ ់ប្គងគោលនគោបាយទក់ទងនឹងកិចចការពារ រសិាថ ន និងអតិ រមាភាវូ នើយកមមនូវការប៉ាះ 

ពាល់ រសិាថ ន គដ្ឋយសារប្តការអភិវឌ្ឍ និងការអនុវតតរប្់ប្ តិ តាិររអាកា្ចរណ៍្ (Air 

Operators) 
 ម្រគប់ម្រគង ម្រតួតពិនិតយ ្ម្រមប្ម្រមួេ (Facilitation) ការអនុវតតរោេនរោបាយទារ់ទ្ងនឹង 

ការចូេរមួភាពជានដ្គូររវាង រដ្ឋ និងឯរជន (PPP) រនុងការអភិវឌឍន៍រហោឋ រចនា្មព័នធអាកា្ 
ចរ្ុ៊ីវេិ។ 

គ-  ញ្ញតាកិមមប្ តិ តាកិារលហំអាកាស និង ប្ តិ តាកិារ 
  ញ្ញតាិ និងប្តួតពិនិតយគលើប្ តិ តាិការរ ស់ប្កុមហ  នផ្ាល់គសវានាផំ្លូវអាកាស គដើមបើធានាឱ្យបាន 

នូវការគ េះគហើរជាប្ ប្កតើគៅកន ងតំ ន់ព័ត៌មានគ េះគហើរភនំគពញ (FIR) 
 ប្គ ់ប្គង ប្តួតពិនិតយ និង្ម្រមប្ម្រមួេ (Facilitation) ប្ តិ តាិការគសវាកមមប្តួតពិនិតយគ េះ 

គហើរ ប្ស តាមកិចចប្ពមគប្ពៀងចា ់ និង ទ ញ្ញតាិ 
 អតិ រមាភាវូ នើយកមមសមតថភាពលំហរអាកាសកន ងកិចចសហប្ តិ តាិការជាមយួអងាការអាកា្ 

ចរស ើវេិអនារជាតិ (ICAO) សមាគមដឹក ញ្ជូ នផ្លូវអាកាសអនារជាតិ (IATA) និងប្កុមអនក 
គប្ ើប្បាស់គផ្េងគទៀត។ 

ឃ- តនួាទើប្តតួពិនិតយប្ផ្នកគសដាកិចចអាកាសចរ ៍ 
 គ វ្ើអ បបរមានូវ និភ័យគលើគសវាកមមអាកាសោនដ្ឋា ន/ការផ្ាល់គសវារមមនំាផ្លូវអាកាស (Airport/ Air 

Navigation Services Providers/ANSPs) និងគសវាកមមដ៏នទគទៀត ប្ដលជា ់ទក់ទងនឹងការ 
អន វតាទងំឡាយមានលកខ ៈប្ ឆ្ងំការប្ កួតប្ ប្ ង 

 ធានាមិនឱ្យមានការគរ ើសគអើង និងមានតមាល ភាពកន ងការដ្ឋក់ពាកយរ្ន៊ីស ំច េះ ញ្ជ ើម្របតិបតតិការ 
អា ើវកមម 

 ររៀរគររកម្របភពទុ្នវនិិគោគ រដ្៊ីមប៊ីគឆលើយត គៅនឹងតប្មូវការនាគពល ចច  បនន និងរៅអនាគត 



ផែនការយុទ្ធសាស្ដ រ្ថវកិា្ម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២០-២០២២ ររៀបចាំរោយ ម្ររមុការងារថវកិាននរដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 កាេបររិចេទ្ ផែ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៩  

 ការពារផ្លប្ គោ ន៍ទងំឡាយរ ស់អនកដំគ ើ រ និងអនកគប្ ើប្បាស់ច ងគប្កាយគផ្េងៗគទៀត 
 អភិវឌ្ឍ និងអន វតាប្ ព័នធប្គ ់ប្គងប្ តិ តាិការរ្វារមមនាាំែាូវអាកា្មយួម្របរបរោយ្រកិ្ិទ្ធ 

ភាព និងម្រប្ិទ្ធែេ។ 

(II)- ការផ្ាល់គសវាកមមអាកាសចរស ើវលិ 
 គ វ្ើប្ផ្នការ និងអភិវឌ្ឍន៍ប្ ព័នធវទិយ នាផំ្លូវអាកា្ និងការប្គ ់ប្គងចរាចរប្ដនអាកាសងមើ (New 

CNS/ATM) 
 ប្គ ់ប្គង និងម្រតួតពិនិតយរេ៊ីការែតេ់គសវាកមមនាផំ្លូវអាកាស (គចញ-ចូល) កន ង និងឆលងប្ដន 

អាកាសរមពុជា 
 ផ្ាល់គសវាកមមច េះចតជាលកខ ៈឯក ន (Charter Flight) 
 ផ្ាល់គសវាកមមរ ករក សគស្ដងាា េះ នាា ន់ និងពនលត់អគាើភ័យសប្មា ់យនាគ េះសថិតគៅកន ងភាពគប្ោេះ 

ថាន ក់កន ងតំ ន់ពត៌មានគ េះគហើរភនំគពញ (FIR) 
 ការផ្ាល់ ូនវញិ្ហា បនប័ម្រត/អាជាា  ័ណ្ណជូនប្ តិ តតិករអាកាសចរណ៍្ ប្ តិ តតិករអាកាសោនដ្ឋា ន 

 សួ  លយនាគ េះ   គាលិក ំគរ ើការគ េះគហើរ អនកប្តួតពិនិតយចរាចរប្ដនអាកាស និងគសវារមម 
គផ្េងៗគទៀតប្ដលពារ់ព័នធ។ 

(III)- ការផ្ាល់គោ ល់ប្ផ្នការគោលនគោបាយ និងការអភិវឌ្ឍន៍ 
ក- ម ខងារផ្ាល់គោ ល់ 

 ផ្ាល់គោ ល់ដល់រដ្ឋា ភិបាលគលើរាល់ ញ្ញា ប្ដលទក់ទងនឹងវស័ិយអាកាសចរស ើវលិរៅរមពុជា 
 គដើរតនួាទើកន ងកិចចការអនារជាតិកន ងនាមរាជរោឋ ភិបាេ និងជាអាជាា ្រតំណាងប្ គទសកមព ជារេ៊ី 

 ញ្ញា នានា ប្ដលទក់ទងដល់វស័ិយអាកាសចរស ើវលិ 
 ផ្ាល់គោ ល់ និងអន សាសន៍គលើរាល់ ញ្ញា ប្ដលទក់ទងនឹងគោលនគោបាយ ចា ់  ទញ្ញតាិ 

និងបទ្ោឋ នគតិយុតតនានារប្់អាកាសចរស ើវលិ និងការអភិវឌ្ឍន៍គហដ្ឋា រចនាសមព័នធដឹក ញ្ជូ ន 
តាមផ្លូវអាកាស និងរិចចប្ តិ តាិការនានា។ 

ខ- ម ខងារគ វ្ើប្ផ្នការគោលនគោបាយ និងការអភិវឌ្ឍន៍ 
 ផ្ាួចគផ្ាើម និងគរៀ ចំគោលនគោបាយ្ម្រាប់វស័ិយអាកាសចរ្ុ៊ីវេិ ប្ផ្នការយ ទធសាស្ដសា 

អភិវឌ្ឍន៍ កំណ្ត់គោលគៅ តម្រមង់ទិសសប្មា ់រយៈគពលខលើ ម្យម និងប្វងកន ងវស័ិយដឹក ញ្ជូ ន 
តាមផ្លូវអាកាស 

 ផ្ាួចគផ្ាើម សប្ម សប្មួល និងពិនិតយគ ើងវញិរេ៊ីការប្កលមបរផែនការសកមមភាពអាទិ្ភាពផដ្េ 
បានរាំណ្ត់រៅរនុងរោេនរោបាយ/រមមវធិ៊ី/អនុរមមវធិ៊ីរប្់រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ  

 ប្គ ់ប្គង និងគ វ្ើ ចច  បននកមមប្ផ្នការអភិវឌ្ឍ និងគោលនគោបាយវស័ិយអាកាសចរស ើវលិ 
 ប្តួតពិនិតយ សប្ម សប្មួល និងរកាឱ្យបាននូវទំនួលខ សប្តូវសប្មា ់ការអភិវឌ្ឍន៍គហដ្ឋា រចនា 

្មព័នធដឹក ញ្ជូ នតាមផ្លូវអាកាស និងការអភិវឌ្ឍន៍  ្រកិចចទងំអស់សប្មា ់ប្ ព័នធនាផំ្លូវគ េះគហើរ 
និងអាកាសោនដ្ឋា ន 



ផែនការយុទ្ធសាស្ដ រ្ថវកិា្ម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២០-២០២២ ររៀបចាំរោយ ម្ររមុការងារថវកិាននរដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 កាេបររិចេទ្ ផែ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៩  

 ប្តួតពិនិតយ ែតេ់រោបេ់ និងសប្ម សប្មួលរាល់ការអភិវឌ្ឍន៍  ្រកិចច និងប្ តិ តាិការសថិតគៅ 
គប្កាមកិចចសនាសមបទន គដ្ឋយអន គលាមតាមចា ់រ ស់កមព ជាជា្រមាន  

 ប្គ ់ប្គង និងសប្ម សប្មួលកិចចសហប្ តិ តាិការអន តំ ន់ តំ ន់ និងអនារជាតិប្គ ់រូ ភាព 
ប្ដលទក់ទងដល់វស័ិយអាកាសចរស ើវលិ 

 ផ្ាល់គោ ល់គលើរាល់សកមមភាពប្ដលទក់ទងដល់គោលនគោបាយ ចា ់  ទបញ្ញតាិនិងេិែិត 
បទ្ោឋ ន  និងការអភិវឌ្ឍន៍គហដ្ឋា រចនាសមព័នធវស័ិយអាកាសចរ្ុ៊ីវេិ និងប្ តិ តាិការនានា។  

(IV)- ការអភិវឌ្ឍន៍គសវារមមដឹក ញ្ជូ នតាមផ្លូវអាកាស 
 គរៀ ចំប្ផ្នការគោលនគោបាយ និងបទ្បញ្ាតតិ ្ត៊ីព៊ីការដឹ្រជញ្ជូ នតាមែាូវអាកា្ឱ្យម្រ្បរៅ 

តាមរោេបាំណ្ង និងចរខុវ ិ្ ័យរប្់រាជរោឋ ភិបាេរមពុជា ជាពិរ្្អងគការអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
អនតរជាតិ (ICAO) និង្ាគមដឹ្រជញ្ជូ នតាមែាូវអាកា្អនតរជាតិ (IATA)  

 ្ិរាម្រសាវម្រជាវ និងវភិាគទ្៊ីែារឧ្ាហរមមអាកា្ចរណ៍្ 
 ររៀបចាំ និងែសពវែាយចាំរពាះដ្ាំរណ្៊ី រការអភិវឌឍវ ិ្ ័យអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិរៅរមពុជា 
 ពិនិតយ និងែតេ់រោបេ់រេ៊ីការវាយតនមាបរចចររទ្្ និងរ្ដ្ឋរិចចផដ្េពារ់ព័នធដ្េ់រោេ 

នរោបាយដឹ្រជញ្ជូ នតាមែាូវអាកា្ 
 ម្រតួតពិនិតយគុណ្ភាពរ្វារមមរប្់្ហម្រោ្ឧ្ាហរមមអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ ឱ្យម្រ្បរៅតាម 

រម្រមិត្តង់ោររប្់អងគការអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិអនតរជាតិ (ICAO) និង្ាគមដឹ្រជញ្ជូ នតាមែាូវ 
អាកា្អនតរជាតិ (IATA)  

 ររៀបចាំចរចា និងបរងក៊ីតអនុ្ារណ្ៈរោគយេ់រេ៊ីរិចចម្រពមរម្រពៀង និងេិែិតបទ្ោឋ នគតិយុតតិ 
នានា ្ត៊ីព៊ីការរធវ៊ីរ្វារមមដឹ្រជញ្ជូ នតាមែាូវអាកា្ (ASA) 

 ចូេរមួម្រគប់ម្រគង និងចាត់ផចងរេ៊ីការងារអាកា្ចរណ៍្ចាាំបាច់មយួចាំននួ ដូ្ចជា៖ ការរធវ៊ីរ្រ ៊ី 
ភាវូន៊ីយរមមដឹ្រជញ្ជូ នតាមែាូវអាកា្ជាមយួ្ាគមដឹ្រជញ្ជូ នអាសា ន និងអងគការដ៍្នទ្រទ្ៀត 
ទាាំងរនុងរម្រមិតតាំបន់ និងអនតរជាតិ 

 ពម្រង៊ីរបណាត ញរ្វារមមដឹ្រជញ្ជូ នែាូវអាកា្អនតរជាតិរវាងរមពុជា និងម្របរទ្្រែសងៗរទ្ៀតទាាំង 
ថ្នន រ់តាំបន់ និង្រេរោរ។ 

២-   លទធផលសគម្រម្ចបានកនុងឆ្ន ២ំ០១៨ (លធៀបសូចនាររផដ្េបានរាំណត់) 

២.១- សាថ នភាពជារ់ផ្តងននការអនុវតតផែនការយុទ្ធសាស្ដ្តថវកិាឆ្ន ២ំ០១៨-២០២០  
ប្ផ្នការយ ទធសាស្ដសតងវកិារ ស់រដាគលខ្្ិការដ្ឋា នអាកាសចរស ើវលិ (រ.ល.អ.ស) គឺជាឧ ករ ៍មយួដ៏ 

សំខ្ន់សប្មា ់ែារភាជ ប់ថវកិារៅនឹងរោេនរោបាយរប្់ រ.េ.អ.្ និងរោេនរោបាយរប្់រាជរោឋ ភិ 
បាេ គឺ គងកើនវចិារណ្រមមអាទិ្ភាពចាំណាយឱ្យកាន់ផតរ ា្៊ីយតបរៅនឹងរោេនរោបាយរប្់ រ.េ.អ.្ ធានា 
និរនតរភាពននការអនុវតតរមមវធិ៊ីរប្់ រ.េ.អ.្ រដ្៊ីមប៊្ី រម្រមចរោេបាំណ្ងរោេនរោបាយផដ្េបានោរ់រចញ 
និងជាមូេោឋ ន្ម្រាប់បងាា ញអាំព៊ីតម្រមូវការ ថវកិា្ម្រាប់អនុវតតរោេនរោបាយ និង្ម្រាប់ការររៀបចាំថវកិា 
និងវភិាជថវកិាម្របចាាំឆ្ន ាំឱ្យចាំរោេរៅអាទិ្ភាព។  



ផែនការយុទ្ធសាស្ដ រ្ថវកិា្ម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២០-២០២២ ររៀបចាំរោយ ម្ររមុការងារថវកិាននរដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 កាេបររិចេទ្ ផែ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៩  

ឆ្ន ាំ២០១៨ ជាឆ្ន ាំទ្៊ី៣ ផដ្េរាជរោឋ ភិបាេបានអនុញ្ហា តតឱ្យរដ្ឋរេខាធិកាោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិអនុវតត 
ថវកិារមមវធិ៊ីរពញរេញ រនុងរោេបាំណ្ងរដ្៊ីមប៊ីែតេ់្ិទ្ធអាំណាច និងការទ្ទ្េួែុ្ម្រតូវរនុងការអនុវតត្រមមភាព 
ការងារ រដ្៊ីមប៊ីបរងក៊ីតបានជាេទ្ធែេជារ់ោរ់ និងអាចវា្់ផវងបាន និងជយួ្ម្រមួេដ្េ់អងគភាពថវកិាទាាំង២ 
ផដ្េជាម្របតិបតតិររថវកិារមមវធិ៊ី ម្រពមទាាំងរមួចាំផណ្ររដ្៊ីមប៊្ី រម្រមចរោេបាំណ្ងរោេនរោបាយរប្់រដ្ឋរេ 
ខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ។ ជាពិរ្្គឺការបរងក៊ីនម្រប្ិទ្ធភាព ្រក័្ិទ្ធិភាព និងរេ៊ីររមព្់តាា ភាព 
គណ្រនយយភាពរនុងការម្រគប់ម្រគង និងការអនុវតតថវកិារៅតាម្រមមភាពការងារអាទិ្ភាព និង្រម្រមចបាន 
េទ្ធែេការងារកាន់ផតេែម្របរ្៊ីរ និងម្របរបរោយម្រប្ិទ្ធភាពែព្់ ទាាំងទិ្ដ្ឋភាពថវកិា និងទិ្ដ្ឋភាពននការែតេ់ 
រ្វារមមបរចចររទ្្ជូនដ្េ់ម្របតិបតតិររអាកា្ចរណ៍្ រ៍ដូ្ចជាធានាបាននូវ្នតិ្ុែ និង្ុវតថិភាពជូនអនរ 
ដ្ាំរណ្៊ី រតាមែាូវអាកា្។  

ការរែារ្ិទ្ធិអាំណាចរនុងការម្រគប់ម្រគងថវកិាព៊ីម្ររ្ួងរ្ដ្ឋរិចច និងហរិញ្ាវតថុមររដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា 
្ចរ្ុ៊ីវេិ និងការរែារ្ទិ្ធិអាំណាចព៊ីនាយរោឋ នភ្តុភារ និងហរិញ្ាវតថុ មរអងគភាពថវកិា រមួទាាំងការរចញ 
រោេការណ៍្ផណ្នាាំ និងន៊ីតិវធិ៊ីអនុវតតការងារមយួចាំននួព៊ីម្ររ្ួងរ្ដ្ឋរិចច និងហរិញ្ាវតថុ ដូ្ចជា៖ ការោរ់ឱ្យ 
អនុវតតរោេការណ៍្ផណ្នាា្ំ ត៊ីព៊ីន៊ីតិវធិ៊ីអនុវតតថវកិារមមវធិ៊ី និងម្របកា្្ត៊ីព៊ី្ិទ្ធិអាំណាច និងការទ្ទ្េួែុ្ម្រតូវ 
និងន៊ីតិវធិ៊ីអនុវតតថវកិារមមវធិ៊ីរប្់អងគភាពថវកិា គឺជាផែនទ្៊ីបងាា ញែាូវមយួដ៍្្ាំខាន់ផដ្េបានបងកេរខណ្ៈងាយ 
ម្រ្ួេដ្េ់ការអនុវតតថវកិារមមវធិ៊ី ជាពិរ្្គឺការផបងផចរនូវ្ិទ្ធិអាំណាច និងការទ្ទ្េួែុ្ម្រតូវចា្់ោ្់ 
រវាងអងគភាពទ្ទ្េួបនាុរហរិញ្ាវតថុ (នាយរោឋ នភ្តុភារ និងហរិញ្ាវតថុ) និងអងគភាពថវកិា ទាាំងរៅរនុងដ្ាំណារ់ 
កាេររៀបចាំថវកិា ដ្ាំណារ់កាេអនុវតតថវកិា និងដ្ាំណារ់កាេម្រតួតពិនិតយ និងតាមោនការអនុវតតថវកិា។  

ការអនុវតតថវកិាឆ្ន ាំ២០១៨ អងគភាពថវកិាបានរដ្៊ីរតួនាទ្៊ីោ៉ា ង្ាំខាន់រៅរនុងការចូរមួររៀបចាំ និងវភិា  
ងវកិា្ម្រាប់ គប្មើឱ្យការអន វតតផែនការសកមមភាពអាទិ្ភាពតាមបណាត នាយរោឋ ន និងអងគភាពនានា រម្រកាម 
ចាំណុ្ះអងគភាពទាាំង២ ប្ ក គដ្ឋយតាា ភាព គណ្រនយយភាព ការទ្ទ្េួែុ្ម្រតូវ និងសប្មួលដល់ការចំណាយ 
គៅតាមចាំណាត់ថ្នន រ់រ្ដ្ឋរិចច និងចាំណាត់ថ្នន រ់រមមវធិ៊ី ម្រពមទាាំងចាំណាត់ថ្នន រ់មុែងារ គដើមបើសគប្មចបាននូវ 
រោេបាំណ្ងគោលនគោបាយរប្់រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ ក៏ដូចជាគោលនគោបាយយ ទធសាស្ដសត 
អភិវឌឍន៍ជាតិ រដ្៊ីមប៊ីរមួចំប្ កសប្មចឱ្យបាននូវគោលនគោបាយរមួរ ស់រា រដ្ឋា ភិបាល ជាពិរ្ស យ ទធ 
សាស្ដសតចត គកា ដំណាក់កាលទើ៤ និងប្ផ្នការយ ទធសាស្ដសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣។ 

សមិទធផ្លនានា ប្ដលរដាគលខ្្ិការដ្ឋា នអាកាសចរស ើវលិសគប្មចបានកន ងឆ្ន ២ំ០១៨ រមួមាន៖ 

១.  ការងាររដាបាល និងប្គ ់ប្គង្នធានមន សេ 
១.១  ការងាររដ្ឋបាេ 

រដ្៊ីមប៊ីធានាបាននូវនិរនតរភាព និងម្រប្ិទ្ធភាពរនុងការដឹ្រនាាំ និងម្រគប់ម្រគងការបាំរពញការងាររប្់មស្ដនត៊ី 
រម្រកាមឱ្វាទ្ឱ្យ្រម្រមចបានរជាគជ័យតាមផែនការ និងេទ្ធែេរ ាំពឹងទុ្រ រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
បានររៀបចាំនូវផែនការការងារម្របចាាំឆ្ន ាំរប្់បណាត នាយរោឋ ន និងអងគភាពរម្រកាមចាំណុ្ះទាាំងអ្់ ការពិពណ៌្នា 
មុែតាំផណ្ង ្ាំរៅដ្េ់ការរាំណ្ត់អាំព៊ីតនួាទ្៊ីភាររិចច និងការទ្ទ្េួែុ្ម្រតូវ ម្រពមទាាំងេរខណ្ៈ្មបតតិ្មម្រ្ប 
្ម្រាប់កាន់មុែតាំផណ្ងតាមរចនា្មព័នធរប្់នាយរោឋ ន និងការោិេ័យរម្រកាមចាំណុ្ះទាាំងអ្់ ជាពិរ្្គឺ 



ផែនការយុទ្ធសាស្ដ រ្ថវកិា្ម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២០-២០២២ ររៀបចាំរោយ ម្ររមុការងារថវកិាននរដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 កាេបររិចេទ្ ផែ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៩  

ការររៀបចាំេរខែណ្ឌ ការងារ ការម្រគប់ម្រគងបញ្ជ ៊ីវតតាន និងការររៀបចាំរបាយការណ៍្េទ្ធែេ និងការម្រតួតពិនិតយ 
រ ៊ីងវញិ។  

ជាេទ្ធែេការងាររដ្ឋបាេ រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិអនុវតតទ្ទ្េួបានភាពរជាគជ័យរៅតាម 
ផែនការផដ្េបានរាំណ្ត់រៅរនុងឆ្ន ាំ ដូ្ចជា៖ ការររៀបចាំពិពណ៌្នាមុែតាំផណ្ងម្រគប់ម្រគង, ការម្រគប់ម្រគងគុណ្ែេ 
គឺបានដ្ាំរណ្៊ី រការជាបរណ្ត៊ី រៗ តាមរយៈការបាំរពញការងាររប្់មស្ដនត៊ីរាជការរោយផែែរតាមម្របព័នធម្រគប់ម្រគង 
គុណ្ែេ រដ្៊ីមប៊ីជម្រមុញឱ្យមស្ដនត៊ី  និងអនរម្រគប់ម្រគងានការទ្ទ្េួែុ្ម្រតូវ ានការចូេរមួ និងបាំរពញការងារឱ្យ 
អ្់ព៊ី្មតថភាពរប្់ែាួនម្របរបរោយម្រប្ិទ្ធភាព និងការអភិវឌឍ្មតថភាព។ រាេ់ឯរសាររដ្ឋបាេម្រតូវបាន 
ររៀបចាំទុ្រោរ់ាន្ណាត ប់ធាន ប់ ទាាំងឯរសារចូេ និងឯរសាររចញ។ រាេ់រិចចម្របជុាំទាាំងរម្រមិតជាតិ និងរម្រមិត 
អនតរជាតិ ម្រតូវបានធានា និងបងកេរខណ្ៈងាយម្រ្ួេរភញៀវជាតិ និងអនតរជាតិរេ៊ីការែតេ់រ្វារមមរែសងៗ ដូ្ចជា 
រភ្ជជៈ អនាម័យ និងបរសិាថ នរៅរនុងបររិវណ្អោររដ្ឋបាេរដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិទាាំងមូេ។ 

ជាមយួោន រនះផដ្រ ការងារពិធ៊ីការរដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ បាន្ហការជាមយួគណ្ៈរាម ធិ 
ការបុណ្យជាតិ និងអនតរជាតិ រ៍ដូ្ចជាម្ររុមពិធ៊ីការ្រមតចរតរជា នាយររដ្ឋមស្ដនត៊ី រនុងការររៀបចាំពិធ៊ីជូន និងទ្ទ្េួ 
ដ្ាំរណ្៊ី រគណ្ៈម្របតិភូជាន់ែព្់ជាតិ និងអនតរជាតិ រមួាន៖ សាថ ប័នម្រពះមហារសម្រត សាថ ប័នម្រពឹទ្ថ្ភា សាថ ប័ន 
រដ្ឋ្ភា សាថ ប័នរាជរោឋ ភិបាេ។  

១.២ ការងារម្រគប់ម្រគងបុគគេរិ  
គៅឆ្ន ២ំ០១៨ រដាគលខ្្ិការដ្ឋា នអាកាសចរស ើវលិមានមស្ដនតើរា ការសរ  ចំនួន៧៤៦នាក់ កន ងគនាេះស្ដសតើ 

ចំនួន១៩២នាក់ (មស្ដនត៊ីោម នម្ររបែណ្ឌ ចាំននួ១២នារ់ និងមស្ដនត៊ីានម្ររបែណ្ឌ ចាំនួន៧៣៤នារ់)។ ផែែរតាមចាប់ 
្ត៊ីព៊ី្ហេរខនតិរៈមស្ដនត៊ីរាជការ្ុ៊ីវេិ និងបទ្ោឋ នគតតិយុតតនានា រដាគលខ្្ិការដ្ឋា នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិបាន 
្រម្រមចកាត់មស្ដនត៊ីរាជការរចញព៊ីម្ររបែណ្ឌ ចំនួន២៧នាក់ រនុងរនាះមស្ដនតើរា ការចូលនិវតតន៍ចំនួន២៣នាក់, គផ្ារ 
ប្ក ខ ឌ គចញចំនួន២នាក់, ទទលួមរ ភាពចំនួន១នាក់ និងកាត់រចញព៊ីម្ររបែណ្ឌ ចាំននួ១នារ់។ 

រដ្៊ីមប៊ីធានាបាននូវម្រប្ិទ្ធែេរនុងការអនុវតតការងារម្របចាាំនថៃ និងផែែរតាមរចនា្មព័នធននអនុម្ររឹតតរេែ១៨ 
អនម្ររ.បរ ចុះនថៃទ្៊ី៣ ផែរុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១២ រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ បានរធវ៊ីការផបងផចរមុែតាំផណ្ង 
តាមរម្រមិត ដូ្ចខាងរម្រកាម៖ 

រ. ថ្នន រ់ដឹ្រនាាំរម្រមិតនរោបាយ  ្រុបចាំននួ៩នារ់ (ម្រ្៊ីចាំនួន១នារ់) រនុងរនាះ៖ 
- រដ្ឋមស្ដនត៊ីទ្ទ្េួបនាុរ ចាំននួ១នារ់ (ោម នម្ររបែណ្ឌ ) 
- រដ្ឋរេខាធិការម្របចាាំការ ចាំននួ១នារ់ (ានម្ររបែណ្ឌ ) 
- អនុរដ្ឋរេខាធិការ ចាំននួ៧នារ់ (ានម្ររបែណ្ឌ ចាំននួ២នារ់ និងម្ររបែណ្ឌ ចាំននួ៥នារ់) 
ែ. ថ្នន រ់ដឹ្រនាាំរម្រមិតបរចចររទ្្  ្រុបចាំននួ៤៩០នារ់ (ម្រ្៊ីចាំននួ១០៩នារ់) រនុងរនាះ៖ 
 ថ្នន រ់អគគនាយរោឋ ន៖ 
- អគគនាយរ  ចាំននួ២នារ់ 
- អគគនាយររង  ចាំននួ១៨នារ់ (ម្រ្៊ីចាំនួន៣នារ់) 
 ថ្នន រ់នាយរោឋ ន៖ 



ផែនការយុទ្ធសាស្ដ រ្ថវកិា្ម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២០-២០២២ ររៀបចាំរោយ ម្ររមុការងារថវកិាននរដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 កាេបររិចេទ្ ផែ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៩  

- ម្របធាន   ចាំននួ១៧នារ់ 
- អនុម្របធាន  ចាំននួ៩៧នារ់ (ម្រ្៊ីចាំននួ១៣នារ់) 
 ថ្នន រ់ការោិេ័យ 
- ម្របធាន   ចាំននួ១០៤នារ់ (ម្រ្៊ីចាំននួ១៧នារ់) 
- អនុម្របធាន  ចាំននួ២៥២នារ់ (ម្រ្៊ីចាំនួន៧៦នារ់) 
គ. ទ្៊ីម្របឹរា និងជាំនយួការ  ្រុបចាំននួ២៥នារ់ (ម្រ្៊ីចាំននួ៣នារ់) រនុងរនាះ៖ 
- ឋានៈរ្ម៊ីរដ្ឋរេខាធិការ  ចាំននួ៣នារ់ 
- ឋានៈរ្ម៊ីអនុរដ្ឋរេខាធិការ ចាំននួ៩នារ់ 
- ឋានៈរ្ម៊ីអគគនាយរ  ចាំននួ១៣នារ់។ 
ជាេទ្ធែេការងារម្រគប់ម្រគងបុគគេិរ បានបរងក៊ីតគណ្ៈរមមការវាយតនមាចាំណាត់ថ្នន រ់រេ៊ីការតរមា៊ីង ឋាននតរ 

្រកិ និងថ្នន រ់តាមរវណ្រម្រជ៊ី្ររ ៊្ី  និងរវណ្អត៊ីតភាពការងារជូនមស្ដនត៊ីរាជការ និងតាម្ញ្ហា ប័ម្រត ានចាំននួ 
៣៩៤នារ់ តាមម្ររបែ័ណ្ឌ ដូ្ចខាងរម្រកាម៖ 

 ម្ររបែ័ណ្ឌ  រ១ និងរ២ ចាំននួ១៣២នារ់ រនុងរនាះ៖ 
- ម្ររបែ័ណ្ឌ រដ្ឋបាេ ចាំននួ៩៥នារ់ (តរមា៊ីងថ្នន រ់ចាំនួន៧២នារ់ និងតរមា៊ីងឋាននតរ្រកិចាំននួ២៣នារ់) 
- ម្ររបែ័ណ្ឌ មស្ដនត៊ីបរចចររទ្្ រ៣, ែ និង គ ចាំនួន៣៧នារ់ (តរមា៊ីងថ្នន រ់ចាំនួន២៥នារ់ និងតរមា៊ីង 
ឋាននតរ្រកិចាំនួន១២នារ់) 

 ម្ររបែ័ណ្ឌ មស្ដនត៊ីរដ្ឋបាេ រ៣, ែ និង គ ចាំននួ១៤៣នារ់ (តរមា៊ីងថ្នន រ់ចាំននួ១៣៨នារ់ និងតរមា៊ីង 
ឋាននតរ្រកិចាំនួន៥នារ់) 

 ម្ររបែ័ណ្ឌ មស្ដនត៊ីបរចចររទ្្ រ៣, ែ និង គ ចាំនួន១១៩នារ់ (តរមា៊ីងថ្នន រ់ចាំនួន១១២នារ់ និងតរមា៊ីង 
ឋាននតរ្រកិចាំនួន៧នារ់)។ 
ជាមយួោន រនះផដ្រ នាយរោឋ នរដ្ឋបាេ និងបុគគេិរ រ៍បានររៀបចាំ្ាំណុ្ាំ ផបបបទ្ននការផ្លា ្់បតូរសាថ នភាព 

រដ្ឋបាេ និងសាថ នភាពម្រគួសាររប្់មស្ដនត៊ីរាជការ្ុ៊ីវេិ តារាងរម្រោង និងឯរសារពារ់ព័នធរៅម្ររ្ួងមុែងារ 
សាធារណ្ៈ រដ្៊ីមប៊្ី ុ ាំទិ្ោឋ ការ និងតារាងរប៊ីររបៀវតសមស្ដនត៊ីរាជការររៀងរាេ់ផែ។ ផែែរតាមេិែិតបទ្ោឋ នគតតិយុតត 
និងរោេការណ៍្្រម្រមចរប្់រាជរោឋ ភិបាេ នាយរោឋ ន រ៍បានររៀបចាំផរ្ម្រមួេ និងតរមា៊ីងរបៀវតសមូេោឋ ន 
និងម្របារ់បាំណាច់មុែងារជូនមស្ដនត៊ីរាជការរប្់រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ។ ម្រពមជាមយួោន  នាយរោឋ ន 
បានររៀបចាំ និងោរ់មស្ដនត៊ីរាជការឱ្យចូេនិវតតន៍្ម្រាប់ឆ្ន ាំ២០១៨ និងររៀបចាំផែនការតម្រមូវការម្ររបែ័ណ្ឌ ម្របចាាំឆ្ន ាំ 
២០១៩ រៅម្ររ្ួងមុែងារសាធារណ្ៈ។ 



ផែនការយុទ្ធសាស្ដ រ្ថវកិា្ម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២០-២០២២ ររៀបចាំរោយ ម្ររមុការងារថវកិាននរដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 កាេបររិចេទ្ ផែ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៩  

ធនធានមនុ្សប្ដលមានជាំនាញអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិសប្មា ់បរម្រម៊ីការងារម្រតតួពិនិតយ្ុវតថភិាព ្នតិ្ ុែ និង 
ការែតេ់រ្វារមមអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិឆ្ន ាំ ២០១៨ រ ស់រដាគលខ្្ិការដ្ឋា នអាកាសចរស ើវលិ ានដូ្ចខាង រម្រកាម៖ 

េ.រ ម្របរភទ្ជាំនាញ 
ចាំននួមស្ដនត៊ីបរចចររទ្្ 

ឆ្ន ាំ២០១៨ 
ចាំននួមស្ដនត៊ីបរចចររទ្្ 

ឆ្ន ាំ២០១៩ 

INSPECTORS  

១ Flight Operation Inspectors ០៨ ០៧ 
២ Air Worthiness Inspectors ០៩ ០៩ 
៣ Aerodrome Inspectors ០៧ ០៤ 
៤ Aviation Security Inspectors  ០៥ ០៥ 
៥ Air Navigation Standards & Safety Inspectors ០៩ ១១ 
៦ Dangerous Goods Inspectors ០៤ ០២ 
៧ Personnel Licensing Inspectors ០៣ ០៤ 
៨ Fire Fighting and Rescue Inspector ០១ ០១ 
៩ Cabin Safety Inspector ០១ ០២ 

DESIGNER / VALIDATOR / INVESTIGATOR /INSTRUCTOR 

១០ Language Proficiency Interviewers/ Raters ០៥ ០៥ 
១១ Aircraft Accident Investigators ០៥ ០៥ 
១២ Airbus Flight Data Analyst ០២ ០២ 
១៣ AIS Instructor ០២ ០២ 
១៤ CNS/ATM Instructors ០៤ ០៤ 
១៥ Dangerous Goods Instructors ០២ ០២ 
១៦ Aviation English Instructors ០៣ ០៣ 
១៧ Air Traffic Control Instructors ០៣ ០៤ 
១៨ Fire Fighting Instructors ០២ ០២ 
១៩ AVSEC Instructors ០៤ ០៤ 
២០ Flight Instructors ០៣ ០៣ 
២១ Course Developers ០៣ ០៣ 
២២ Search and Rescue Administrators ០៥ ០៦ 
PUBLIC SERVICE PROVIDERS 

២៣ Flight Procedure Designers ០៩ ០៩ 
២៤ NAVAIDs Installers ០៣ ០៣ 
២៥ Qualified Aviation Meteorology Officers ២៦ ៣៦ 
២៦ Air Traffic Controllers ១២០ ១២០ 
២៧ Pilots ១៤ ២០ 

 ្រុប ២៦២ ២៧៨ 

 



ផែនការយុទ្ធសាស្ដ រ្ថវកិា្ម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២០-២០២២ ររៀបចាំរោយ ម្ររមុការងារថវកិាននរដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 កាេបររិចេទ្ ផែ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៩  

១.៣ ការអភិវឌឍន៍ធនធានមនុ្សរេ៊ីវ ិ្ យ័អាកា្ចរ្ុ៊ីវេិឆ្ន ាំ២០១៨ និងទិ្្រៅឆ្ន ាំ២០២០ 
១.៣.១ លទធផ្លសគប្មចបានសប្មា ់ឆ្ន ២ំ០១៨ 

រដ្៊ីមប៊ីរ ា្៊ីយតបរៅនឹងតម្រមូវការធនធានមនុ្សរេ៊ីជាំនាញអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ និងរដ្៊ីមប៊ីរោះម្រសាយបញ្ហា  
ប្ ឈមផដ្េម្រតូវបានរររ ៊ីញរោយម្ររុម្វនរមមរប្់អងគការអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិអនតរជាតិកន ងឆ្ន ាំ២០១៨ រដ្ឋរេ 
ខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ បានពម្រងឹង្មតថភាពមស្ដនត៊ីតាមរយៈការបណ្តុ ះបណាត េមស្ដនត៊ីរាជការរៅតាមផែន 
ការឆ្ន ាំផដ្េបានរម្រោងទុ្រជាបនតបនាា ប់។ ជារ់ផ្តងរនុងឆ្ន ាំ២០១៨រនះ រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
បានររៀបចាំរធវ៊ីបចចុបបននភាពរមមវធិ៊ីបណ្តុ ះបណាត េ ជាពិរ្្គឺ រមមវធិ៊ីបណ្តុ ះបណាត េរប្់មស្ដនត៊ីអធិការរិចច 
រោយអនុវតតរៅតាមផែនការបណ្តុ ះបណាត េ រយៈរពេែា៊ី ផដ្េរផ្លត តជា្ាំខាន់រៅរេ៊ី ០៣ មុែជាំនាញគឺ៖ ១) 
ការម្រតួតពិនិតយ្ុវតថិភាព (Safety Oversights Trainings) ២)ការម្រតួតពិនិតយ្នតិ្ុែអាកា្ចរណ៍្ (Aviation 

Security Oversights) និង៣) ជាំនាញម្រគប់ម្រគង និងទូ្រៅ (Generic Trainings) ដ្េ់មស្ដនត៊ីម្រតួតពិនិតយ្ុវតថិភាព 
និង្នតិ្ុែ និងមស្ដនត៊ីររៀបចាំបទ្បញ្ាតតិ ម្រពមទាាំងមស្ដនត៊ីែតេ់រ្វាសាធារណ្ៈ្ម្រាប់អាកា្ចរ្ុ៊ីវេិែងផដ្រ។ 

ការបណ្តុ ះបណាត េទាាំងរនះ ម្រតូវបានផបងផចរតាមេរខណ្ៈបរចចររទ្្ជា៣រម្រមិតគឺ៖ វគគជាំនាញបឋម 
(្ម្រាប់មស្ដនត៊ីចូេថម៊ីនិងមស្ដនត៊ីផ្លា ្់បតូរជាំនាញ) វគគររានិរនតរភាពជាំនាញ(ជាធមមតារយៈរពេព៊ីរឆ្ន ាំមតង) សប្មា ់ 
មស្ដនត៊ីជាអធិការ្ុវតថិភាព និងសនតិស ខ និងវគគបរងក៊ីន្មតថភាពជាំនាញ (បរងក៊ីនចាំរណ្ះដឹ្ងរៅតាមការវវិឌឍន៍ នន 
បរចចរវទិ្ា)។ 

ជាេទ្ធែេ សប្មា ់ឆ្ន ២ំ០១៨ រដាគលខ្្ិការដ្ឋា នអាកាសចរស ើវលិបាន  ត េះ ណាត លមស្ដនតើ ចំននួ 
៣៥៦នាក់ កន ងគនាេះ ៖  

- ការបណ្តុ ះបណាត េរនុងម្របរទ្្ 
o រយៈរពេផវង 
រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ បាន្ហការជាមយួម្ររ្ួងមុែងារសាធារណ្ៈរោយបាន 

បញ្ជូ នមស្ដនត៊ីរាជការចាំននួ៤នារ់ ចូេរមួវគគបណ្តុ ះបណាត េរយៈរពេ១ឆ្ន ាំ រេ៊ីជាំនាញម្រគប់ម្រគងរដ្ឋបាេរៅសាោ 
ភូមិនារដ្ឋបាេ។ 

o រយៈរពេមធយម 
រម្រកាមរមមវធិ៊ីរាំផណ្ទ្ម្រមង់ការម្រគប់ម្រគងហរិញ្ាវតថុសាធារណ្ៈ ម្ររុមការងារផរទ្ម្រមង់ការម្រគប់ម្រគង 

ហរិញ្ាវតថុសាធារណ្ៈននរដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ បានបញ្ជូ នមស្ដនត៊ីរាជការចាំននួ១២នារ់ រៅចូេរមួវគគ 
បណ្តុ ះបណាត េរៅវទិ្យសាថ នរ្ដ្ឋរិចច និងហរិញ្ាវតថុរេ៊ីមុែជាំនាញដូ្ចខាងរម្រកាមៈ 

 បរចចររទ្្រេ៊ីការម្រគប់ម្រគងហរិញ្ាវតថុ ចាំននួ៤នារ់ 
 េទ្ធរមមសាធារណ្ៈ   ចាំននួ២នារ់ 
 រជជរទ្យយបុររម្របទាន   ចាំននួ៤នារ់ 
 រជជរទ្យយចាំណូ្េ   ចាំននួ៤នារ់។ 

o រយៈរពេែា៊ី 
រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ បានបញ្ជូ នមស្ដនត៊ីរៅទ្ទ្េួការបណ្តុ ះបណាត េរៅសាោ 

ភូមិនារដ្ឋបាេចាំននួ៩នារ់ រនុងស្ដ្ត៊ីានចាំនួន៤នារ់។ បានបញ្ជូ នមស្ដនត៊ីរៅបណ្តុ ះបណាត េរៅមជឈមណ្ឌ េបណ្តុ ះ 



ផែនការយុទ្ធសាស្ដ រ្ថវកិា្ម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២០-២០២២ ររៀបចាំរោយ ម្ររមុការងារថវកិាននរដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 កាេបររិចេទ្ ផែ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៩  

បណាត េរមពុជា-្ឹងាបុរ ៊ីចាំននួ២វគគ ាន្ិកាខ កាមចាំនួន២៨នារ់ និងបានបញ្ជូ នមស្ដនត៊ីរាជការរៅចូេរមួវគគបណ្តុ ះ 
បណាត េរៅមជឈមណ្ឌ េហវរឹហវនឺអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិបានចាំនួន១៦វគគ ាន្ិកាខ កាម្រុបចាំននួ២៥២នារ់។ 

- ការបណ្តុ ះបណាត េរម្រៅម្របរទ្្ 
o រយៈរពេផវង 
រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ បានបញ្ជូ នមស្ដនត៊ីរាជការចាំនួន២នារ់រៅវគគបណ្តុ ះបណាត េ 

រយៈរពេ២ឆ្ន ាំ រេ៊ីជាំនាញបញ្ហជ ចរាចរែាូវអាកា្ (Air Traffic Controller) រៅម្របរទ្្កាតា ផដ្េជាអាហា 
រូបររណ៍្រប្់ Qatar-ICAO 2018/2019និងតាមរយៈអងគការ JICA ចាំនួន១នារ់។ ជាមយួោន រនះផដ្រ 
រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ រ៍បានបញ្ជូ នថ្នន រ់ដឹ្រនាាំចាំននួ២នារ់ រៅទ្ទ្េួការបណ្តុ ះបណាត េ 
រយៈរពេផវង១៨ផែ រម្រមិត Advance Master of Air Transport រៅទ្៊ីម្ររុងហុងរុង។  

o រយៈរពេែា៊ី 
រោយសារពុាំានវគគបណ្តុ ះបណាត េជាំនាញរៅរនុងម្របរទ្្ រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 

បានបញ្ជូ នមស្ដនត៊ីរាជការបរចចររទ្្រៅចូេរមួវគគបណ្តុ ះបណាត េជាំនាញរៅរម្រៅម្របរទ្្បានចាំននួ៣៣វគគ ាន 
្ិកាខ កាមចូេរមួចាំននួ៤៦នារ់។ រនុងរនាះ វគគបឋមាន្ិកាខ កាមចាំនួន១នារ់ វគគររានិរនតភាពជាំនាញចាំននួ៦ 
វគគ ាន្ិរខកាមចាំនួន១០នារ់ វគគបរងក៊ីន្មតថភាពជាំនាញចាំនួន១៨វគគ ាន្ិកាខ កាមចាំននួ៣៩នារ់ និងវគគ 
ម្រគប់ម្រគងចាំននួ៤វគគ ាន្ិកាខ កាមចាំនួន៦នារ់។ 

េទ្ធែេផដ្េទ្ទ្េួបានព៊ីការបណ្តុ ះបណាត េឆ្ន ាំ២០១៨ ានដូ្ចខាងរម្រកាម៖ 

ការផបងផចរវគគបណ្តុ ះបណាត េ 
Type  Course  

ម្របរភទ្បណ្តុ ះបណាត េ 
Type of Training 

ចាំននួវគគ 
No. of Course 

ចាំននួ្ិកាខ កាម 
No. of Trainee 

បណ្តុ ះបណាត េរនុងម្រ្ុរ 
ចាំននួ២៤ វគគ  

្ិកាខ កាមចាំននួ៣០៧នារ់ 

បណ្តុ ះបណាត េជាំនាញបឋម 
Initial Skill Training 

០៧ ១១៦ 

បណ្តុ ះបណាត េររាជាំនាញ 
Recurrent Skill Training 

០៣ ២៩ 

បណ្តុ ះបណាត េបរងក៊ីនជាំនាញ 
Upgrading Skill Training 

១០ ១៣៨ 

បណ្តុ ះបណាត េជាំនាញម្រគប់ម្រគង 
និង ទូ្រៅ Generic Training 

០៣ ១៩ 

ហាត់ការ 
Generic Training 

0១ ០១ 

្របុ   ២៤ ៣០៧ 
បណ្តុ ះបណាត េរម្រៅម្របរទ្្ 

ចាំននួ  ៣៥ វគគ  
្ិកាខ កាមចាំននួ ៤៩ នារ់ 

បណ្តុ ះបណាត េជាំនាញបឋម 
Initial Skill Training 

០១ ០២ 

បណ្តុ ះបណាត េររាជាំនាញ 
Recurrent Skill Training 

០០ ០០ 

បណ្តុ ះបណាត េបរងក៊ីនជាំនាញ 
Upgrading Skill Training 

២៣ ៣០ 



ផែនការយុទ្ធសាស្ដ រ្ថវកិា្ម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២០-២០២២ ររៀបចាំរោយ ម្ររមុការងារថវកិាននរដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 កាេបររិចេទ្ ផែ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៩  

បណ្តុ ះបណាត េជាំនាញម្រគប់ម្រគង 
និងទូ្រៅGeneric Training 

១០ ១៥ 

ហាត់ការ 
Generic Training 

0១ ០២ 

្រុប   ៣៥ ៤៩ 
្រុបរមួ = ៥៩ វគគ = ៣៥៦ នារ់ 

 
តាមរយៈេទ្ធែេននការការបណ្តុ ះបណាត េឆ្ន ាំ២០១៨ រេ៊ីជាំនាញទាាំង៣ ម្របរភទ្ខាងរេ៊ីរនះ គឺអាច 

វាយតនមាបានថ្ន៖ ធនធានមនុ្សរេ៊ីជាំនាញអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ ពិតជាាន្មតថភាព ្ម្រាប់ទ្ទ្េួែុ្ម្រតូវរេ៊ី 
ការងារម្រតួតពិនិតយ និងការររៀបចាំបទ្បញ្ាតតិពារ់ព័នធនឹង្ុវតថិភាព និង្នតិ្ុែអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិបានមយួចាំននួ 
ប្ពមទងំផ្តល់រ្វាកមមគលើវស័ិយអាកាសចរស ើវលិ។ 
១.៣.២ ប្ផ្នការ  ត េះ ណាត ល្នធានមន សេរ ស់រដាគលខ្្ិការដ្ឋា នអាកាសចរស ើវលិសប្មា ់ឆ្ន ២ំ០២០ 

រដ្៊ីមប៊ីធានាបាននូវនិរនតរភាពការងារម្រតួតពិនិតយ និងចងម្ររងបទ្បបញ្ាតតិ្ុវតថិភាព និង្នតិ្ុែអាកា្ចរ
្ុ៊ីវេិឱ្យរ ា្៊ីយតបរៅនឹងឧប្មព័នធទាាំង១៩ រប្់អងគការអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិអនតរជាតិ និងធានាបាននូវនិរនតរភាព 
ការងារម្រតួតពិនិតយ្ុវតថិភាព និង្នតិ្ុែអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ ម្រពមទាាំងពម្រងឹងគុណ្ភាពការងារែតេ់រ្វារមមអា 
កា្ចរ្ុ៊ីវេិជូនដ្េ់ម្របតិបតតិររអាកា្ចរណ៍្ម្របរបរោយម្រប្ិទ្ធភាព និងម្រប្ិទ្ធែេ រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអា 
កា្ចរ្ុ៊ីវេិម្រតូវការបណ្តុ ះបណាត េមស្ដនត៊ីបរចចររទ្្ ដូ្ចានរនុងផែនការបណ្តុ ះបណាត េរយៈរពេែា៊ី ឆ្ន ាំ 
២០២០ ានខាងរម្រកាមរនះ៖  

ក. ការបណ្តុ ះបណាត េរនុងម្របរទ្្ 
ចាំណាត់ម្របរភទ្ជាំនាញ ម្របរភទ្វគគ ចាំននួវគគ ចាំននួ្ិកាខ កាម 

ជាំនាញម្រតួតពិនិតយ្ុវតថិភាព 
SAFETY OVERSIGHTS 

ជាំនាញមូេោឋ ន 
Basic Skill 

០១ ០៨ 

ររាជាំនាញ/បណ្តុ ះបណាត េ 
រៅនឹងរផនាង 

Recurrent Skill /&OJT 

០១ ០៦ 

បរងក៊ីនជាំនាញ 
Upgrading Skill 

០៥ ៦៦ 

 

ជំនាញត្រួរពនិិរយសននតិិសនខ  

SECURITY OVERSIGHTS 

ជាំនាញមូេោឋ ន 
Basic Skill 

០១ ១៥ 

ររាជាំនាញ/បណ្តុ ះបណាត េ 
រៅនឹងរផនាង 

Recurrent Skill /&OJT 

០១ ០៥ 

បរងក៊ីនជាំនាញ 
Upgrading Skill 

០៣ ០៦ 

វគ្គបណតិត ុះបណ្តតិ លទូទៅ 

GENERIC TRAININGS 

ជាំនាញម្រគប់ម្រគង 
Management Skill 

០២ ០៤ 

ជាំនាញអភិវឌឍ្មតថភាព ០៥ ៨០ 



ផែនការយុទ្ធសាស្ដ រ្ថវកិា្ម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២០-២០២២ ររៀបចាំរោយ ម្ររមុការងារថវកិាននរដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 កាេបររិចេទ្ ផែ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៩  

Capacity Development 

្រុប = ១៩ ១៩០ 
 

ខ. ការបណ្តុ ះបណាត េរម្រៅម្របរទ្្ 
ចាំណាត់ម្របរភទ្ជាំនាញ ម្របរភទ្វគគ ចាំននួវគគ ចាំននួ្ិកាខ កាម 

ជាំនាញម្រតួតពិនិតយ្ុវតថិភាព 
SAFETY OVERSIGHTS 

ជាំនាញមូេោឋ ន 
Basic Skill 

០៨ ១២ 

ររាជាំនាញ 
Recurrent Skill  

០៦ ១៧ 

បរងក៊ីនជាំនាញ 
Upgrading Skill 

៤៦ ៨៦ 

 

ជាំនាញម្រតួតពិនិតយ្នតិ្ុែ 

SECURITY OVERSIGHTS 

ជាំនាញមូេោឋ ន 
Basic Skill 

០៥ ០៧ 

ររាជាំនាញ 
Recurrent Skill  

០១ ០៣ 

បរងក៊ីនជាំនាញ 
Upgrading Skill 

០៥ ០៨ 

វគគបណ្តុ ះបណាត េទូ្រៅ 
GENERIC TRAININGS 

ជាំនាញម្រគប់ម្រគង 
Management Skill 

០៩ ១៨ 

ជាំនាញអភិវឌឍ្មតថភាព 
Capacity Development Skill 

១៨ ៣៥ 

្រុប = ៩៨ ១៨៦ 
្រុបរមួ = ១១៧វគគ = ៣៧៦នារ់ 

 
៣.  ការងារភសត ភារ និងហរិញ្ញវតថ  
៣.១ ការម្រគប់ម្រគងចំណាយឆ្ន ២ំ០១៨ 

រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ បានររៀបចាំម្ររបែ័ណ្ឌ ចាំណាយរោយផែែររេ៊ីេទ្ធភាពថវកិាតាមរយៈ 
ការរធវ៊ីអាទិ្ភាវូន៊ីយរមមចាំណាយឱ្យម្រ្បតាមផែនការ្រមមភាព។ ទ្នាឹមនឹងការធានាបានម្រប្ិទ្ធភាពទាាំងរនុង 
រម្រមិតវភិាជន៍ និងទាាំងរនុងរម្រមិតម្របតិបតតិការ និងបរចចររទ្្ផដ្េធានាបានជាសារវនតទាាំងចាំណាយបនាុរ 
បុគគេិរ និងចាំណាយរម្រៅបនាុរបុគគេិរ រមួទាាំងចាំណាយវនិិរោគចាាំបាច់ជាអាទិ្ភាពនានា។ 

រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ បានបរងក៊ីនការយរចិតតទុ្រោរ់រនុងការម្រតួតពិនិតយ តាមោនការ 
អនុវតតថវកិា និង្រមមភាពការងាររប្់ែាួនជាម្របចាាំម្របរបរោយភាពទ្ន់ភាន់រៅតាម្ភាពការណ៍្ហរិញ្ាវតថុនិង  
រ្ដ្ឋរិចច រោយអនុរោមតាមរោេការណ៍្ផណ្នាាំននសារាចរផណ្នាា្ំ ត៊ីព៊ីការររៀបចាំផែនការយុទ្ធសាស្ដ្តថវកិា 
ឆ្ន ាំ២០២០-២០២២ ជាពិរ្្គឺម្ររបែណ្ឌ រោេនរោបាយា៉ា ម្ររូរ្ដ្ឋរិចច និងរោេនរោបាយហរិញ្ាវតថុ 
សាធារណ្ៈ និងរម្រតៀមវធិានការរោះម្រសាយម្របរបរោយម្រប្ិទ្ធភាព រោយរជៀ្វាងែេប៉ាះពាេ់ដ្េ់ 
្រមមភាពអាទិ្ភាពែព្់រនុងររណ្៊ី ានការតម្រមឹមថវកិាជាយថ្នរហតុ។ 



ផែនការយុទ្ធសាស្ដ រ្ថវកិា្ម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២០-២០២២ ររៀបចាំរោយ ម្ររមុការងារថវកិាននរដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 កាេបររិចេទ្ ផែ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៩  

រនុងរោេរៅរេ៊ីររមព្់ម្រប្ិទ្ធភាព តាា ភាព គណ្រនយយភាព និងការទ្ទ្េួែុ្ម្រតូវចា្់ោ្់ ទាាំង 
រេ៊ីការអនុវតតចាំណាយ ទាាំងរេ៊ី្មិទ្ធរមមការងារ ថវកិាមយួផែនរធាំម្រតូវបានរែារឱ្យរៅអងគភាពថវកិា រដ្៊ីមប៊ីបរងក៊ីន 
ម្រប្ិទ្ធភាពរេ៊ីការម្រគប់ម្រគងចាំណាយ និងធានាបាននូវនិរនតរភាពការងារម្របចាាំនថៃ ជាពិរ្្ការអនុវតតចាំណាយ 
ឱ្យចាំទិ្្រៅអាទិ្ភាពពិតម្របារដ្ ានភាព្នសា្ំ ាំនចែព្់ និង្ថិតរនុងរងវង់ននេទ្ធភាពផដ្េាន។ រដ្ឋរេខាធិ 
ការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ នឹងរះិររវធិានការ រដ្៊ីមប៊ីជម្រមុញអងគភាពថវកិាទាាំង២ អនុវតតនូវ្រមមភាពអាទិ្ភាព 
មយួចាំនួន្ម្រាប់ោាំម្រទ្ដ្េ់រោេនរោបាយផដ្េបានរាំណ្ត់រៅរនុងផែនការយុទ្ធសាស្ដ្តថវកិា។  

ជាេទ្ធែេផែែរតាមចាប់ហរិញ្ាវតថុ្ម្រាប់ការម្រគប់ម្រគងឆ្ន ាំ២០១៨ ្ម្រាប់ចាំណាយចរនត ានដូ្ចខាង 
រម្រកាមៈ  

តារាងចំណាយតាម ពូំកសប្មា ់ឆ្ន ២ំ០១៨                                                                                                                             
គិតជាប្បាក់គរៀល 

ាតិកាថវកិា និងអតថន័យ ចា ់ហរិញ្ាវតថុ អន វតតជារ់ផ្តង ឥ ទនគៅសល ់
អនុវតតរធៀប 
នងឹចា ់ 

(%) 
 ំពូក៦០៖ ការទិញ ៤ ៨២៤ ០០០ ០០០ ៤ ៧៩៧ ៨១៧ ៣៣០ ៦៦ ២៤៦ ៦៧០ ៩៨,៦៤% 
 ំពូក៦១៖ គសវាខ្ងគប្ៅ ១១ ៨៧២ ៤៣៦ ០០០ ១១ ៦៦១ ០៤៩ ០២៧ ២១១ ៣៨៦ ៩៧៣ ៩៨,២២% 
 ំពូក៦៤៖ បនាុរបុគគេិរ ៣៣ ១៩៩ ៦០៦ ០០០ ៣១ ៧៧៩ ១៣៨ ៧៨៩ ១ ៤២០ ៤៦៧ ២១១ ៩៥,៧២% 
 ំពូកទើ៦២៖ អតថម្របរោជន៍្ ងគម ១០ ០១០ ០០០ ០០០ ៩ ៧៨២ ៩៤៦ ៤០០ ២៣៧ ០៥៣ ៦០០ ៩៧,៦៣% 
 ំពូក៦៥៖ ឧ តថមភ្ ន        ៥៥១ ០០០ ០០០ ៣០៥ ២៣១ ៣៩៦ ២៤៥ ៧៦៨ ៦០៤ ៥៥,៤០% 
 ំពូកទើ៦៣៖ ពនធ និងអាករ ១៤ ០០០ ០០០ ០ ១៤ ០០០ ០០០ ០% 

សរ   ៦០ ៥២១ ១០៦ ០០០ ៥៨ ៣២៦ ១៨២ ៩៤២ ២ ១៩៤ ៩២៣ ០៥៨ ៩៦,៣៧% 
 
៣.២  ការប្គ ់ប្គងចំ ូលឆ្ន ាំ២០១៨ 

គដើមបើចូលរមួចំប្ កសគប្មចឱ្យបាននូវគោលនគោបាយ និងយ ទធសាស្ដសតចត គកា ដំណាក់ទើ៣ រ ស់ 
រា រដ្ឋា ភិបាលទទលួបានគជាគ ័យ រដាគលខ្្ិការដ្ឋា នអាកាសចរស ើវលិបានគផ្ទត តគលើការពប្ងឹងយ ទធសាស្ដសត និង 
ប្ផ្នការសកមមភាពប្ដលមានប្សា ់តាមរយៈការអន វតតវធិានការម ឺងមា៉ា ត់ និងម តប្សួច ជាពិគសសការគលើក 
កមពស់ប្ សិទធភាពប្ មូលចំ ូល និងពប្ងឹងយនតការកន ងការតាមដ្ឋន កត់ប្តា ការគគៀរគរចំ ូល និងវធិានការ 
តឹងទរបាំណុ្េជាមួយម្របតិបតតិររអាកា្ចរណ៍្ រមួទាាំងពម្រងឹងការរធវ៊ីបចចុបបននភាពនថាឈនួេម្រទ្ពយ្មបតតិរដ្ឋ និង 
រនម្រមរ្វាសាធារណ្ៈរប្់រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ។  

រដាគលខ្្ិការដ្ឋា នអាកាសចរស ើវលិ បានខិតខំម្របឹងផម្របងប្ មូលចំ ូលតាមយនតការផដ្េានម្រសាប់ 
តាមរយៈការអនុវតតឱ្យានម្រប្ិទ្ធភាពនូវយុទ្ធសាស្ដ្តររៀរគរចាំណូ្េរយៈរពេមធយម ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣  
រហ៊ីយបាន ង់ចំ ូលចូលងវកិា។ ជាេទ្ធែេ ការអនុវតតចាំណូ្េចរនតរធៀបរៅនឹងចាប់ហរិញ្ាវតថុ្ម្រាប់ការ 
ម្រគប់ម្រគងឆ្ន ាំ២០១៨ ានដូ្ចខាង រម្រកាមៈ  



ផែនការយុទ្ធសាស្ដ រ្ថវកិា្ម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២០-២០២២ ររៀបចាំរោយ ម្ររមុការងារថវកិាននរដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 កាេបររិចេទ្ ផែ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៩  

តារាងចំ ូលងវកិារដាប្ ចាឆំ្ន ២ំ០១៨ 
គិតជាម្របារ់គរៀល 

ាតកិាថវកិា នងិអតថន័យ ចា ់ហរិញ្ញវតថ  អន វតតជាក់ប្សតង % អនុវតតរធៀបនឹងចាប ់
៧៣០១៥- ការេរ់មរធាបាយដ្ឹរ 
ជញ្ជូ ន និងរម្រគឿងចម្ររចា្់ៗ ឬែូច 

 ៤ ៤០០ ០០០  

៧៣០១៦- ការេរ់ឧបររណ៍្រអ ចិ 
ម្រតូនិចចា្់ៗ ឬែូច 

 ២ ៧០០ ០០០  

៧២០០៥- ការ ួលដើទំគនរ ៧០ ៩០០ ០០០ ៧៥ ៧២៧ ៣០០ ១០៦,៨១% 
៧៣០០១- ផ្លទ នអាកាសចរ្ុ៊ីវលិ ១៣៤ ៤៤០ ០០០ ០០០ ១៥៣ ៣៤០ ២៨៤ ៣៥៨ ១១៤,០៦% 
៧៣០៣៤- ការជួេដ្៊ីានអោរ ១០០ ១០០ ០០០ ៩៩ ៩៩៦ ៩៦៦ ៩៩,៩០% 
៧៧០២១- េរ់រ្នររកាះព្់  ២០ ០៥០ ០០០ ០០០  

សរ   ១២០ ២៨១ ០០០ ០០០ ១៧៣ ៥៧៣ ១០៨ ៦២៤ ១២៨,៩៤% 
 
៤.     ការងារប្ផ្នការ យុទ្ធសាស្ដ្ត និងគោលនគោបាយ 

ជាការរ ា្៊ីយតបរៅនឹងតម្រមូវការរប្់ម្ររ្ួងផែនការ រនុងការរសាងផែនការយុទ្ធសាស្ដ្តអភិវឌឍន៍ជាតិ ឆ្ន ាំ 
២០១៩-២០២៣ រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិបានចូេរមួែតេ់ធាតុចូេ្ម្រាប់ររៀបចាំផែនការ 
យុទ្ធសាស្ដ្តអភិវឌឍន៍ជាតិ ផដ្េពារ់ព័នធនឹងវ ិ្ ័យអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ្ាំរៅដ្េ់ការចូេរមួចាំផណ្ររនុងការអនុវតត 
នូវរោេនរោបាយរប្់រាជរោឋ ភិបាេន៊ីតិកាេទ្៊ី៦ ននរដ្ឋ្ភា។ រោេរៅជាយុទ្ធសាស្ដ្ត និងរោេនរោ 
បាយអាទិ្ភាពរេ៊ីវ ិ្ ័យអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ នឹងរមួចាំផណ្ររនុងរិចចការអភិវឌឍន៍្ងគម-រ្ដ្ឋរិចច រោយរធវ៊ីឱ្យ 
្រម្រមចបាននូវការម្រគប់ម្រគងអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិរៅរមពុជាទ្ទ្េួបាន្ុវតថិភាព ្នតិ្ុែ បរសិាថ ន និងម្រប្ិទ្ធភាព 
ជានិរនតន៍្ម្រាប់ការរធវ៊ីដ្ាំរណ្៊ី រ និងការដឹ្រជញ្ជូ នទ្ាំនិញតាមែាូវអាកា្រនុងរម្រមិតបទ្ោឋ នអនតរជាតិ។ 

រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ បានោរ់រចញរោេរៅជាយុទ្ធសាស្ដ្តចាំនួន៦ រមួាន៖ ១) ការ 
ពម្រងឹង្ុវតថិភាពរហាះរហ៊ីរ ២) ការពម្រងឹង្នតិ្ុែអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ ៣) ការពម្រងឹងរិចច្ហម្របតិបតតិការអនតរ 
ជាតិ និងការតភាជ ប់ការរហាះរហ៊ីរ ៤) ការពម្រងឹងរ្វារមមនាាំែាូវអាកា្ ៥) ការអភិវឌឍន៍រហោឋ រចនា្មព័នធអា 
កា្ោនោឋ នជាតិ និងអនតរជាតិ និង៦) ការអភិវឌឍន៍ធនធានមនុ្ស និងពម្រងឹង្មតថភាពសាថ ប័ន។ 

ប្ផ្នការយុទ្ធសាស្ដ្ត និងគោលនគោបាយបានគដើរតួនាទើោ៉ា ងសំខ្ន់ កន ងការសប្ម សប្មួលយនតការ នន 
កមមវធិ៊ីប្កទប្មង់ការប្គ ់ប្គងហរិញ្ញវតថ សាធារ ៈរ ស់រដាគលខ្្ិការដ្ឋា នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ ជាមយួនឹងការម្រគប់ 
ម្រគងគរម្រាងការនានា និងរោេនរោបាយរប្់រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ គដើមបើធានាបាននូវ 
និរនតរភាពននដំគ ើ រការប្ ប្ពឹតតគៅរ ស់ រ.េ.អ.្ កន ងការគ វ្ើឱ្យសគប្មចបានគោល ំ ងគោលនគោបាយ។ 
គដើមបើគ វ្ើជាមូលដ្ឋា នននការតប្មង់ទិសសប្មា ់ការអភិវឌ្ឍវស័ិយអាកាសចរស ិវលិកមព ជា រដាគលខ្្ិការដ្ឋា នអាកា 
សចរ្ុ៊ីវលិ បាននឹងរាំពុងររៀបចាំផែនការ្រមមភាពរៅរនុងម្ររបែ័ណ្ឌ យុទ្ធសាស្ដ្តអភិវឌឍន៍អាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ ឆ្ន ាំ 
២០១៩-២០២៣ រដ្៊ីមប៊ីចូេរមួែតេ់ធាតុចូេដ្េ់ម្ររ្ួងផែនការរនុងការគរៀ ចំប្ផ្នការយ ទធសាស្ដសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ 
ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ (NSDP) ផដ្េជាផែនការដ៍្្ាំខាន់មួយរប្់រាជរោឋ ភិបាេអាណ្តតិទ្៊ី៦ ផដ្េនឹងបងាា ញ 



ផែនការយុទ្ធសាស្ដ រ្ថវកិា្ម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២០-២០២២ ររៀបចាំរោយ ម្ររមុការងារថវកិាននរដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 កាេបររិចេទ្ ផែ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៩  

េមែិតនូវ្រមមភាព រមមវធិ៊ី និងគរម្រាងការ្ាំខាន់ៗ្ាំរៅរធវ៊ីឱ្យបាន្រម្រមចនូវបណាត រោេរៅអាទិ្ភាពរប្់ 
ជាតិដូ្ចានផចងរៅរនុងយុទ្ធសាស្ដ្តចតុរកាណ្ និងផែនការអភិវឌឍ្ហវតស (PCSDG)។  

ជាមយួោន រនះផដ្រ រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិរ៍បានររៀបចាំចងម្ររង និងរបាះពុមពរ្ៀវរៅ្ថិតិ 
អាកា្ចរណ៍្រេ៊ីរទ្៊ី៣ (Civil Aviation Data Book) និងប្ផ្នការវនិិគោគសាធារ ៈ (PIP) ២០១៨-
២០២០ ប្ដលជាប្ផ្នការសប្មា ់វនិិគោគរយៈគពលមធយម៣ឆ្ន  ំ រកិំលសប្មា ់កំ ត់ពើកមមវ ិ្ ើវនិិគោគសាធា 
រ ៈរ ស់រដាគលខ្្ិការដ្ឋា នអាកាសចរស ើវលិ។  

រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ បាន្ហការជាមយួតអួងគពារ់ព័នធមយួចាំនួន រដ្៊ីមប៊ីរធវ៊ីការ្ិរា 
ម្រសាវម្រជាវរេ៊ីផែនររ្ដ្ឋរិចច និង្ងគមព៊ីវ ិ្ ័យអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិរេ៊ីផែនរការអភិវឌឍន៍អាកា្ោនោឋ នអនតរជាតិ 
ទាាំង៣ រហ៊ីយបានរររ ៊ីញថ្ន៖ ទិ្ននែេ្រុបនន្រមមភាពអាកា្ោនោឋ នអនតរជាតិទាាំង៣ រប្់រមពុជា ាន 
ចាំនួន២,៧០ពាន់ោនដុ្ោា រ ឬម្របផហេ១៧ភាគរយ ននែេិតែេដុ្េរនុងម្រ្ុរ្រុប (GDP) រប្់ម្របរទ្្។ 
ជាមយួោន រនះ រ៍បានរររ ៊ីញថ្ន ្រមមភាពទាាំងរនាះបានែតេ់ការងាររោយផ្លា េ់ និងម្របរោេ ដ្េ់ម្របជាជន 
ម្របាណ្១,៧០ោននារ់ រ្ម៊ីនឹង២០ ភាគរយននចាំននួម្របជាជនរធវ៊ីការរៅរមពុជា។ រៅនថៃអនាគតវាាន 
សារៈ្ាំខាន់ណា្់រនុងការររាបាននូវសាមគគ៊ីភាពននបណាត ញអាកា្ោនោឋ នរៅរមពុជា រដ្៊ីមប៊ីបរងក៊ីនម្រប្ិទ្ធ 
ភាពននវ ិ្ ័យអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ និងពម្រង៊ីរអតថម្របរោជន៍ជាអតិបរាិដ្េ់រ្ដ្ឋរិចច និង្ងគមរមពុជា។ 

គប្ៅពើគនេះរដាគលខ្្ិការដ្ឋា នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ នឹងររៀបចាំកសាងប្ ព័នធតាមដ្ឋន ប្តួតពិនិតយ និងវាយ 
តនមលការអន វតត្រមមភាពការងាររប្់បណាត នាយរោឋ ន និងអងគភាពរម្រកាមចាំណុ្ះអងគភាពថវកិាទាាំង២ គដើមបើ 
ធានាថាការអន វតតថវកិាប្ ចាឆំ្ន មំ្របរបរោយ្រកិ្ិទ្ធភាព និងម្រប្ិទ្ធភាពែព្់។  

្ម្រាប់ឆ្ន ាំ២០២០ខាងមុែរនះ រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ នឹង្ិរាររៀបចាំផែនការយុទ្ធ 
សាស្ដ្តអភិវឌឍន៍វ ិ្ ័យអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ និងររៀបចាំចងម្ររង និងរធវ៊ីបចចុបបននភាពរ្ៀវរៅ 
្ថិតិអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិរមពុជារេ៊ីរទ្៊ី៥ រដ្៊ីមប៊ីរបាះពុមព និងែសពវែាយ ម្រពមទាាំងររៀបចាំធាតុចូេផែនការយុទ្ធ 
សាស្ដ្តអភិវឌឍឧ្ាហរមមរមពុជារេ៊ីវ ិ្ ័យអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ និងបនត្ម្រមប្ម្រមួេគរម្រាង្ហម្របតិបតតិការ 
ម្រគប់រូបភាពជាមយួនដ្គូរអភិវឌឍន៍ ដូ្ចជា៖ ទ្៊ីភាន រ់ងារ្ហម្របតិបតតិការអនតរជាតិរូររ ៉ា (KOICA) ទ្៊ីភាន រ់ងារ 
្ហម្របតិបតតិការអនតរជាតិជប៉ាុន (JICA) រិចច្ហម្របតិបតតិការរមគងគឡានឆ្ង (Mekong Lan Chang) 
គរម្រាង ARISE Plus Civil Aviation និងគរម្រាង EU SEA APP។  

 ជាមយួោន រនះផដ្រ រនុងម្ររបែ័ណ្ឌ ននរិចច្ហម្របតិបតតិការការងាររយនឌ័រ រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ 
្ុ៊ីវេិ បានចងម្ររងផែនការយុទ្ធសាស្ដ្តបស្ដញ្ហជ បរយនឌ័ររនុងវ ិ្ ័យអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ្ម្រាប់ឆ្ន ាំ២០១៧-២០២១ 
រដ្៊ីមប៊ីរ ា្៊ីយតបរៅនឹងការអនុវតតអនុ្ញ្ហា  ្ត៊ីព៊ីការេប់បាំបាត់រាេ់ទ្ម្រមង់ររ ៊្ី រអ៊ីងម្របឆ្ាំងនឹងនារ ៊ីរភទ្ ្ុ៊ីដ្ 
(CEDAW) រៅរមពុជា ផដ្េ្ាំរៅរេ៊ីការរេ៊ីរមព្់ជ៊ីវភាព សាថ នភាព ឋានៈ និងតនួាទ្៊ីរប្់ស្ដ្ត៊ី តាមរយៈ 
ការអនុវតតអនុ្ញ្ហា ្ុ៊ីដ្ (CEDAW) និងចាប់ជាតិពារ់ព័នធនានា ្ាំរៅចូេរមួរធវ៊ីឱ្យ្រម្រមចបានរនុងការរបតជាញ  
ចិតត និងការអនុវតតតាមអនុសា្ន៍ដ៍្ែពង់ែព្់ទាាំង១១ចមណុ្ច រប្់្រមតចអគគមហារ្នាបត៊ីរតរជា ហ ៊ុន 
សសន នាយររដ្ឋមស្ដនត៊ី ននម្រពះរាជាណាចម្រររមពុជា រ៍ដូ្ចជារោេនរោបាយនានារប្់រាជរោឋ ភិបាេ ផែនការ 
យុទ្ធសាស្ដ្ត៥ឆ្ន ាំ (នារ ៊ីរតនៈ)។ រដ្៊ីមប៊ីអនុវតតម្រ្បតាមផែនការយុទ្ធសាស្ដ្តបស្ដញ្ហជ បរយនឌ័រឆ្ន ាំ២០១៧-២០២១ 



ផែនការយុទ្ធសាស្ដ រ្ថវកិា្ម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២០-២០២២ ររៀបចាំរោយ ម្ររមុការងារថវកិាននរដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 កាេបររិចេទ្ ផែ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៩  

រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ បានររៀបចាំ្ិកាខ សាោ និងរប៊ីរវគគបណ្តុ ះបណាត េការងាររយនឌ័រ វ ិ្ ័យ 
អាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ រោយបាន្ហការជាមយួម្ររ្ួងរិចចការនារ ៊ី និងម្ររុមម្របឹរា ជាតិរមពុជារដ្៊ីមប៊ីស្ដ្ត៊ី រដ្៊ីមប៊ីែសពវ 
ែាយដ្េ់ថ្នន រ់ដឹ្រនាាំ រ៍ដូ្ចជាស្ដ្ត៊ីរៅរនុងរដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិទាាំងមូេ។ 
៥.  វឌឍនភាពរ្វារមមដឹ្រជញ្ជូ នតាមែាូវអាកា្ 

រោយសារ្ថិរភាពនរោបាយ សាថ នភាពា៉ា ម្ររូរ្ដ្ឋរិចចានភាពេែម្របរ្៊ីរ រមួទាាំងរោេនរោបាយ 
រ្ដ្ឋរិចចរប៊ីរចាំហរ ជាពិរ្្រោេនរោបាយរប៊ីរចាំហររជ៊ីងរម រប្់រោឋ ភិបាេរធវ៊ីឱ្យវ ិ្ ័យដឹ្រជញ្ជូ នតាម 
ែាូវអាកា្ានការររ៊ីនរ ៊ីងគរួឱ្យរត់្ាំោេ់។ ជារ់ផ្តងរនុងឆ្ន ាំ២០១៨ រនះ អាកា្ោនោឋ នអនតរជាតិទាាំង 
៣ ទ្ទ្េួបានអនរដ្ាំរណ្៊ី រ្រុបម្របាណ្១០ោននារ់ រោយររ៊ីនរ ៊ីង២៥ភាគរយរធៀបនឹងរយៈរពេដូ្ចោន  
កាេព៊ីឆ្ន ាំមុន។ ម្រ្បរពេជាមយួោន រនះផដ្រ ការដឹ្រជញ្ជូ នទ្ាំនិញបានររ៊ីនរ ៊ីង១៣ភាគរយ រហ៊ីយទ្ទ្េួបាន 
រាំណ្ត់ម្រតាថម៊ីគឺ ៧៣ ៥៩០ រតាន។ ការររ៊ីនរ ៊ីងរនះមិនផមនររ៊ីតរ ៊ីងរោយនចដ្នយរនាះរទ្ ប៉ាុផនតវាជាេទ្ធែេ 
ននយុទ្ធសាស្ដ្តរនុងការអភិវឌឍន៍ការតភាជ ប់ែាូវអាកា្ និងយុទ្ធសាស្ដ្តែតេ់រហោឋ រចនា្មព័នធអាកា្ោនោឋ ន 
ម្រគប់ម្រោន់ រដ្៊ីមប៊ីម្រគប់ម្រគងរាំរណ្៊ី នផដ្េទ្ទ្េួបានភាពរជាគជ័យដ៍្អសាច រយ។ រតាត ផដ្េរជាគជ័យមយួរទ្ៀតគឺអវ៊ីៗ 
ផដ្េរដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ បាន្ហការររៀបចាំផែនការអភិវឌឍជាមយួម្ររុមហ ុនអាកា្ោន 
ោឋ នរមពុជា និងម្ររ្ួងរទ្្ចរណ៍្ និងភាគ៊ីពារ់ព័នធទាាំងអ្់រៅរនុងវ ិ្ ័យរទ្្ចរណ៍្ គឺរេចរចញជារូបរាង 
ទាាំងអ្់រោយោម នការអារ់ខាន។ រិចចែិតែាំម្របឹងផម្របងរដ្៊ីមប៊ីជម្រមុញម្របរទ្្រមពុជារនុងនាមជាទិ្្រៅរទ្្ចរ 
ណ៍្ដ៍្្ាំខាន់មយួ រោយបានែតេ់នូវរាំរណ្៊ី នរនុងវ ិ្ ័យរទ្្ចរណ៍្រថរចាំននួ២ែាង់ រនុងអាំ ុងរពេ១០ឆ្ន ាំ ចុង 
រម្រកាយរនះ។ វារ៍ជាេទ្ធែេននយុទ្ធសាស្ដ្តអភិវឌឍន៍រប្់រយ៊ីងផដ្េានរោេបាំណ្ងរដ្៊ីមប៊ីសាវ គមន៍ម្ររុមហ ុន 
អាកា្ចរណ៍្រម្រច៊ីនផថមរទ្ៀត រប៊ីរែាូវអាកា្ថម៊ី និងបរងក៊ីនរស្ដហវរង់ (រហាះរហ៊ីរ)។ 

៥.១- កិចចប្ពមគប្ពៀងគទវភាគើ និងពហ ភាគើ 
 រដ្៊ីមប៊ីជម្រមុញរាំរណ្៊ី នម្ររុមហ ុនអាកា្ចរណ៍្ រជ៊ីងរហាះរហ៊ីរ អនរដ្ាំរណ្៊ី រតាមែាូវអាកា្ និងការការ 
រហាះរហ៊ីរ ា្ងផដ្នអាកា្រមពុជា រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិបានរាំណ្ត់រោេរៅដ៍្ចា្់ោ្់មយួ 
រេ៊ីការពម្រង៊ីរ និងពម្រងឹងរិចចម្រពមរម្រពៀងរ្វារមមដឹ្រជញ្ជូ នតាមែាូវអាកា្ជាមយួបណាត ម្របរទ្្្ាំខាន់ៗ តាម 
រយៈការចរចាជាេរខណ្ៈរទ្វរភាគ៊ី និងពហុភាគ៊ីជាមួយបណាត ម្របរទ្្ជាមយួបណាត ម្របរទ្្រនុងតាំបន់ និងរម្រៅ 
តាំបន់អាសា ន។ រាេ់ការចរចារិចចម្រពមរម្រពៀងទាាំងអ្់ រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិបានរាំណ្ត់យុទ្ធ 
សាស្ដ្ត និងយុទ្ធវធិ៊ីចា្់ោ្់រេ៊ីបណាត ្ា្ធាតុរ្ដ្ឋរិចច្ាំខាន់ៗ ដូ្ចជា៖ ការចាត់តាាំងម្ររុមហ ុនអា 
កា្ចរណ៍្ ការរាំណ្ត់ចាំណុ្ះដឹ្រជញ្ជូ ន ការរាំណ្ត់ែាូវរហាះរហ៊ីរ ការរាំណ្ត់រប៊ីរចាំហររជ៊ីងរហាះរហ៊ីរ្ហការ 
(Code-Share Flights) ការម្របរតួម្របផជងរោយរ្ម៊ីភាព និងការរាំណ្ត់្ាំណាញ់្ុវតថិភាពននម្របតិបតតិការរហាះ 
រហ៊ីរជារដ្៊ីម។ រមដ្េ់ឆ្ន ាំ២០១៨រនះ រិចចម្រពមរម្រពៀងរ្វារមមដឹ្រជញ្ជូ នតាមែាូវអាកា្ ម្រតូវបានផរ្ម្រមួេ 
ឯរភាពរេ៊ីែាឹមសារ និងចុះហតថរេខាជារម្រច៊ីន ដូ្ចានានរ្ចរត៊ីេមែិត្រងខបខាងរម្រកាម៖ 
៥.១.១ រិចចម្រពមរម្រពៀងរទ្វរភាគ៊ី 
 មរដ្េ់បចចុបបននរនះ រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិបានចុះហតថរេខារេ៊ីរិចចម្រពមរម្រពៀងរ្វារមម 
ដឹ្រជញ្ជូ នតាមែាូវអាកា្ ចុះហតថរេខាអនុ្ារណ្ៈរោគយេ់ និងឯរភាពជារោេការណ៍្ែាឹមសារននរិចច 
ម្រពមរម្រពៀង បានចាំននួ៤៦ម្របរទ្្ ផដ្េរមួាន៖ 



ផែនការយុទ្ធសាស្ដ រ្ថវកិា្ម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២០-២០២២ ររៀបចាំរោយ ម្ររមុការងារថវកិាននរដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 កាេបររិចេទ្ ផែ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៩  

- រិចចម្រពមរម្រពៀងបានចុះហតថរេខាបានចុះហតថរេខា្ាំោេ់ចាំននួ១៨ម្របរទ្្ 
- អនុ្ារណ្ៈរោគយេ់បានចុះហតថរេខាចាំននួ៤៤ម្របរទ្្ 
- រិចចម្រពមរម្រពៀងបានចុះហតថរេខាចាំននួ២៧ម្របរទ្្។ 

៥.១.២ រិចចម្រពមរម្រពៀងពហុភាគ៊ីអាសា ន 
 រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ ានភាររិចចរនុងការចរចារិចចម្រពមរម្រពៀងពារ់ព័នធនឹងការងារដឹ្រ 
ជញ្ជូ នតាមែាូវអាកា្ និងការងារបរចចររទ្្ពារ់ព័នធវ ិ្ ័យអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិបាននាាំមរនូវដ្ាំរណ្៊ី រការរ ៊ីរចរម្រម៊ីន 
ជាេាំោប់រោយានរមួទាាំងរិចចម្រពមរម្រពៀងបានទ្ទ្េួ្ចាច ប័នរចួព៊ីរដ្ឋ្ភាជាតិននម្រពះរាជាណាចម្រររមពុជា រិចច 
ម្រពមរម្រពៀងចុះហតថរេខារចួរហ៊ីយផតរង់ចាាំការែតេ់្ចាច ប័នព៊ីរដ្ឋ្ភាជាតិ និងរិចចម្រពមរម្រពៀងរាំពុងដ្ាំរណ្៊ី រការ 
ចរចា។ 

- រិចចម្រពមរម្រពៀងពហុភាគ៊ីអាសា ន និងនដ្គូ្នានាអាសា នចាំនួន៤ បានរ្ន៊ី្ុាំរដ្ឋ្ភាជាតិែតេ់្ចាច ប័ន 
រចួ តាមរយៈរាជរោឋ ភិបាេរមពុជា កាេព៊ីនថៃទ្៊ី៣០ ផែមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១៦។ 

- រិចចម្រពមរម្រពៀងពហុភាគ៊ីអាសា ន និងពិធ៊ីសារចាំនួន៥ បានចុះហតថរេខាកាេព៊ីនថៃទ្៊ី១៣ ផែតុោ 
ឆ្ន ាំ២០១៧ តាមរយៈ្ិទ្ធិម្របទានព៊ីរាជរោឋ ភិបាេរមពុជា រហ៊ីយរម្រោងនឹងរ្ន៊ី្ុាំរដ្ឋ្ភាជាតិែតេ់ 
្ចាច ប័នរៅរនុងឆ្ន ាំ២០១៩រនះ។ 

- រិចចម្រពមរម្រពៀងពហុភាគ៊ីអាសា នោ៉ា ងតិចចាំនួន៣ និងរិចចម្រពមរម្រពៀងរវាងអាសា ន និងនដ្គូអាសា នោ៉ា ង 
តិចចាំនួន៤ នឹងម្រតូវចុះហតថរេខារៅរនុងរងវង់២ឆ្ន ាំខាងមុែ។ 

៥.២ ដ្ាំរណ្៊ី រការោាំម្រទ្ឧ្ាហរមមដឹ្រជញ្ជូ នតាមែាូវអាកា្ 
 រម្រៅព៊ីដ្ាំរណ្៊ី រការរហាះរហ៊ីរ ការអនុញ្ហា តតការរហាះរហ៊ីរ ចរចារិចចម្រពមរម្រពៀងរ្វារមមដឹ្រជញ្ជូ នតាមែាូវ 
អាកា្ជាេរខណ្ៈរទ្វរភាគ៊ី និងពហុភាគ៊ីអាសា ន រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិបានរដ្៊ីរតនួាទ្៊ី្ម្រមប 
្ម្រមួេ និងោាំម្រទ្្ហម្រោ្ដឹ្រជញ្ជូ នតាមែាូវអាកា្ រោយទ្ទ្េួបានេទ្ធែេដូ្ចខាងរម្រកាម៖ 

- ការងារធានារា៉ា ប់រងវ ិ្ យ័អាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ៖ រាេ់អនរដ្ាំរណ្៊ី រតាមែាូវអាកា្ទាាំងអ្់ រមួទាាំងទ្ាំនិញ និង 
ឥវា៉ា ន់ ម្រតូវបានធានាថ្នានធានារា៉ា ប់រងម្រតឹមម្រតូវតាមរយៈម្ររុមហ ុនអាកា្ចរណ៍្ជាតិ និងអនតរជាតិ 
អាកា្ោនោឋ ន និងចរាចរនាាំែាូវអាកា្។ ប័ណ្ណធានារា៉ា ប់រងរប្់ម្ររុមហ ុនែតេ់រ្វាដឹ្រជញ្ជូ នទាាំង 
រនះម្រតូវម្រតួតពិនិតយ្ុពេភាពជាម្របចាាំ។ 

- ការងាររបាះពុមពែាយ្ថតិិដឹ្រជញ្ជូ នតាមែាូវអាកា្៖ ម្រពឹតតិប័ម្រត្ថិតិម្របចាាំឆ្ន ាំ ្ា្ ម្រត៊ីា្ និងម្របចាាំ 
ផែ ម្រតូវបានរបាះពុមភែាយជាម្របចាាំជូនម្ររ្ួង សាថ ប័ន និងអាជាញ ធរពារ់ព័នធ។ 

- ការងាររោះម្រសាយបណ្តឹ ង និងវវិាទ្៖ បណ្តឹ ងរប្់រធវ៊ីដ្ាំរណ្៊ី រតាមែាូវអាកា្ ជាមយួម្ររុមហ ុនអាកា្ចរ 
ម្ររុមហ ុនអាកា្ចរណ៍្ជាមយួម្ររុមហ ុន្មបទានអាកា្ោនោឋ ន និងម្ររុមហ ុនចរាចរផដ្នអាកា្ 
ម្រតូវបានរោះម្រសាយជាបនតបនាា ប់ រោយឈររេ៊ីមូោឋ នសាមគគ៊ីភាព បម្រងួមបញ្ហា  និង្ុែដុ្មន៊ីយរមម។ 

- ម្រទ្ម្រទ្ង់វ ិ្ យ័ឯរជន៖ ែសពវែាយេទ្ធែេរិចចម្របជុាំរទ្វរភាគ៊ី និងពហុភាគ៊ីអាសា ន ្ត៊ីព៊ីចាំណុ្ចខាា ាំង និង 
ចាំណុ្ចរែាយននការអនុវតតរិចចម្រពមរម្រពៀងរ្វារមមដឹ្រជញ្ចូ នតាមែាូវអាកា្ថម៊ីៗ ជារទ្ៀងទាត់ជាមួយ 
វ ិ្ ័យឯរជន និងរប៊ីររិចចម្របជុាំពិភារាែតេ់រោបេ់ រវាងរដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ ជាមយួ 



ផែនការយុទ្ធសាស្ដ រ្ថវកិា្ម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២០-២០២២ ររៀបចាំរោយ ម្ររមុការងារថវកិាននរដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 កាេបររិចេទ្ ផែ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៩  

វ ិ្ ័យឯរជន រដ្៊ីមប៊ីផ្វងររេទ្ធភាពជម្រមុញ និងោាំម្រទ្ដ្េ់ដ្ាំរណ្៊ី រការអាជ៊ីវរមមឱ្យាននិរនតរភាព និង 
តាា ភាព។ 

- ការងាររ្វារមមម្រទ្ម្រទ្ង់ដឹ្រជញ្ជូ នតាមែាូវអាកា្៖ បានររៀបចាំរ្ចរត៊ីម្របកា្្ត៊ីព៊ីការម្រគប់ម្រគងម្របតិបតតិ 
ររែតេ់រ្វារមមោាំម្រទ្ដឹ្រជញ្ជូ នតាមែាូវអាកា្ និងរាំពុងដ្ាំរណ្៊ី រការតម្រមូវឱ្យម្ររុមហ ុនផដ្េែតេ់រ្វា 
រមមទាាំង១៣ម្របរភទ្ មររធវ៊ីការចុះបញ្ជ ៊ីជាមយួរដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ។ 

៥.៣- ចំននួអនកដំគ ើ រតាមផ្លូវអាកាសកន ងម្រ្រុ និងអនតរជាតិឆ្ន ២ំ០១៨ 
រោយអនុវតតតាមរោេនរោបាយរប៊ីរចាំហររជ៊ីងរម  ផដ្េបានោរ់រចញរោយ សគម្េចគតោ 

នាយករដ្ាម្ន្រនេី ននម្រពះរាជាណាចម្រររមពុជា រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិរដ្៊ីរតនួាទ្៊ីោ៉ា ង្ាំខាន់រនុងការ 
ទ្ាំនារ់ទ្ាំនងជាមួយបណាត ម្របរទ្្នានារៅរនុងតាំបន់ និងរេ៊ីពិភពរោរ រដ្៊ីមប៊ីបងាា ញព៊ី្កាត នុពេ និងទ្៊ីែារ 
អាកា្ចរណ៍្រប្់រមពុជារនុងរោេបាំណ្ងទារ់ទាញរភញៀវរទ្្ចរណ៍្ រ៍ដូ្ចជាវនិិរោគិនមររធវ៊ីការវនិិរោគ 
និងរទ្្ចរណ៍្រៅម្របរទ្្រមពុជា។  

ជាេទ្ធែេទិ្ននន័យអនរដ្ាំរណ្៊ី រអនតរជាតិរចញ-ចូេ្ម្រាប់ឆ្ន ាំ២០១៨ានចាំននួ ៩ ៣៧៦ ៣៩៣នារ់ 
រនុងរនាះអាកាសោនដ្ឋា នអនតរជាតិភនំគពញមចំននួ៥ ០០២ ៥១១នាក់, អាកាសោនដ្ឋា នអនតរជាតិរ្ៀមរាប 
ានចំនួន ៣ ៨៨៧ ៥១៧នាក់ និងអាកាសោនដ្ឋា នអនតរជាតិគខតតប្ពេះសើហន  ចាំននួ ៤៨៦ ៣៦៥ នាក់។ 

ចាំផណ្រទិ្ននន័យអនរដ្ាំរណ្៊ី ររនុងម្រ្ុរ្ម្រាប់ឆ្ន ាំ២០១៨ ានចាំននួ ៦៣៦ ៧២៥នារ់ រនុងរនាះអាកា្ 
ោនោឋ នអនតរជាតិភនាំរពញានចំនួន ២៣៨ ៤២០នាក់, អាកាសោនដ្ឋា នអនតរជាតិគសៀមរា ចំននួ ២៩៥ 
៣៣០នាក់ និងអាកាសោនដ្ឋា នអនតរជាតិគខតតប្ពេះសើហន  ចាំននួ ១០២ ៩៧៥នាក់។ 

ជាសរ  អាកាសោនដ្ឋា នអនតរជាតិទងំ៣ ទទលួបានអនកដំគ ើ ររចញ-ចូេទាាំងអនតរជាតិ និងរនុងម្រ្ុរ 
ចាំននួ ១០ ០១៣ ១១៨នាក់ រនុងរនាះអនរដ្ាំរណ្៊ី រអនតរជាតិចាំនួន ៩ ៣៧៦ ៣៩៣នារ់ និងអនរដ្ាំរណ្៊ី ររនុងម្រ្ុរ 
ចាំននួ ៦៣៦ ៧២៥នារ់   ប្ដលានរាំគ ើ ន ២២ភាគរយ រធៀបនឹងឆ្ន ាំ២០១៧។ តាមការពាររណ៍្ផែែររេ៊ី 
សាថ នភាពនរោបាយ និងរ្ដ្ឋរិចច បានបងាា ញថ្ន៖ ចាប់ព៊ីឆ្ន ាំ២០២០-២០២២ ចាំននួអនរដ្ាំរណ្៊ី រតាមែាូវអាកា្ 
(Passenger) នឹងានរាំរណ្៊ី ន ៥ ភាគរយ (រនុងម្រ្ុរ) និង ១២ ភាគរយ (អនតរជាតិ) ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ផែនការយុទ្ធសាស្ដ រ្ថវកិា្ម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២០-២០២២ ររៀបចាំរោយ ម្ររមុការងារថវកិាននរដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 កាេបររិចេទ្ ផែ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៩  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
៥.៣- ចំននួគ ើងគ េះគហើរកន ងប្សកុ និងអនតរជាតិ ឆ្ន ២ំ០១៨ 

ជាេទ្ធែេននចាំននួរជ៊ីងយនតរហាះផដ្េរធវ៊ីការរហាះរហ៊ីររចញ-ចូេតាមែាូវអាកា្ទាាំងរនុងម្រ្ុរ និង 
អនតរជាតិ (Movement Flight)្ម្រាប់ឆ្ន ាំ២០១៨ ានចាំននួ ៩៩ ១៩៧រជ៊ីង ផដ្េរនុងរនាះ រជ៊ីងរហាះរហ៊ីរ 
អនតរជាតិ (International Flight) ានចាំននួ ៨២ ៣១៩រជ៊ីង និងរជ៊ីងរហាះរហ៊ីររនុងម្រ្ុរ (Domestic Flight) 
ានចាំនួន ១៦ ៨៧៨រជ៊ីង។ អាកាសោនដ្ឋា នអនតរជាតិភនំគពញានរជ៊ីងរហាះរហ៊ីរអនតរជាតិចំនួន ៤៤ ២៤៥ 
រជ៊ីង និងរជ៊ីងរហាះរហ៊ីររនុងម្រ្ុរចាំននួ ៥ ១០៩រជ៊ីង, អាកាសោនដ្ឋា នអនតរជាតិគសៀមរា ានរជ៊ីងរហាះរហ៊ីរ 
អនតរជាតិ ចំននួ ៣៣ ៨៥៩រជ៊ីង និងរជ៊ីងរហាះរហ៊ីររនុងម្រ្ុរចាំនួន ៧ ២៧៤រជ៊ីង អាកា្ោនដ្ឋា នអនតរជាតិ 
គខតតប្ពេះសើហន  ានរជ៊ីងរហាះរហ៊ីរអនតរជាតិចាំនួន ៤ ២១៥រជ៊ីង និងរជ៊ីងរហាះរហ៊ីររនុងម្រ្ុរចាំននួ ៤ ៤៩៥ 
រជ៊ីង។  

ជារមួចាំននួរជ៊ីងរហាះរហ៊ីររចញ-ចូេ និងរហាះរហ៊ីរ ា្ងកាត់តាមែាូវអាកា្រប្់រមពុជា (Movement 

Flight) ្ម្រាប់ឆ្ន ាំ២០១៨ ានចាំនួន ១៦៥ ២៨៩រជ៊ីង រនុងរនាះចាំននួរជ៊ីងរហាះរហ៊ីរអនតរជាតិ (International 

Flight) ានចាំនួន ៨២ ៣១៩រជ៊ីង និងរនុងម្រ្ុរ (Domestic Flight)ានចាំននួ ១៦ ៨៧៨រជ៊ីង  និងចាំនួនរជ៊ីង 
រហាះរហ៊ីរ ា្ងកាត់ (Over Flight) ានចាំនួន ៦៦ ០៩២រជ៊ីង ររ៊ីនរ ៊ីងចាំននួ ១៣ភាគរយ រធៀបនឹងឆ្ន ាំ 
២០១៧។ 

រដ្៊ីមប៊ីបរងក៊ីនរ្វារមមដឹ្រជញ្ជូ នតាមែាូវអាកា្ រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិបាននឹងរាំពុងែិតែាំ 
ម្របឹងផម្របងចរចាររិចចម្រពមរម្រពៀងរ្វារមមដឹ្រជញ្ជូ នែាូវអាកា្ជាមយួបណាត ម្របរទ្្មយួចាំននួរទ្ៀតឱ្យទ្ទ្េួបាន 
េទ្ធែេេែ និងតាមការពាររណ៍្ផែែររេ៊ីសាថ នភាពនរោបាយ និងរ្ដ្ឋរិចច និងបានបងាា ញថ្ន៖ ចាប់ព៊ី 
ឆ្ន ាំ២០២០-២០២២ ចាំននួរជ៊ីងរហាះរហ៊ីរតាមែាូវអាកា្នឹងានរាំរណ្៊ី នចាំនួន៥ភាគរយ ្ម្រាប់រនុងម្រ្ុរ 
និង១៥ភាគរយ ្ម្រាប់អនតរជាតិ។ រោយផេរចាំរពាះរជ៊ីងរហាះរហ៊ីររហាះ ា្ងកាត់ (Over flight) គឺាន 
រាំរណ្៊ី នម្របាណ្ ១២ភាគរយ ចាប់ព៊ីឆ្ន ាំ២០២០-២០២២។ 

 

 



ផែនការយុទ្ធសាស្ដ រ្ថវកិា្ម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២០-២០២២ ររៀបចាំរោយ ម្ររមុការងារថវកិាននរដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 កាេបររិចេទ្ ផែ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៩  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
៥.៤- ការដឹក ញ្ជូ នទំនិញតាមផ្លូវអាកាសកន ងឆ្ន ២ំ០១៨ 
 ឆ្ន ាំ២០១៨ ជាឆ្ន ាំឯរតតរមមមយួរទ្ៀត្ម្រាប់ការដឹ្រជញ្ជូ នទ្ាំនិញតាមែាូវអាកា្រៅរមពុជា រោយាន 
ម្ររុមហ ុនអាកា្ចរណ៍្ដឹ្រជញ្ជូ នកាន់ផតរម្រច៊ីនរធវ៊ីការរ ា្៊ីយតបរៅនឹងការររ៊ីនរ ៊ីងការនាាំដឹ្រជញ្ជូ នទ្ាំនិញតាម 
ែាូវអាកា្ ជាពិរ្្ការនាាំរចញរប្់ម្ររុមហ ុនែេិត្ាំរេៀរបាំពារ់។ បរាិណ្ទ្ាំនិញតាមរជ៊ីងយនតរហាះ 
្រុបានជាង ៧៣ ៥៩១រតាន រនុងឆ្ន ាំ២០១៨ ផដ្េបរាិណ្រនះ គឺររ៊ីនរ ៊ីង ១៥ ភាគរយ រប៊ីរម្របៀបរធៀប 
នឹងឆ្ន ាំ២១០៧។ បចចុបបននានម្ររុមហ ុនអាកា្ចរណ៍្ទាាំងអ្់ចាំននួ៥ រាំពុងបរម្រម៊ីរ្វារមមដឹ្រជញ្ជូ នទ្ាំនិញ 
តាមែាូវអាកា្។ ម្ររុមហ ុនទាាំង៥រនាះ រមួានៈ ម្ររុមហ ុន Cathay Pacific Cargo, K-Mile Air, Turkish 

Airlines, Emirates Sky Cargo និងម្ររុមហ ុន Qatar Airways ផដ្េរាំពុងម្របតិបតតិការជាម្របចាាំរនុងការដឹ្រជញ្ជូ ន 
ទ្ាំនិញរៅអាកា្ោនោឋ នអនតរជាតិភនាំរពញ រោយរម្រប៊ីម្របា្់រជ៊ីងយនតរហាះម្របរភទ្ដឹ្រទ្ាំនិញ ែណ្ៈផដ្េ 
ម្ររុមហ ុនដឹ្រជញ្ជូ នទ្ាំនិញតាមយនតរហាះរែសងរទ្ៀតបរម្រម៊ីរ្វារមមជេួយនតរហាះ្ម្រាប់ការដឹ្រជញ្ជូ នទ្ាំនិញ។ 
 រដ្៊ីមប៊ីរ ា្៊ីយតបរៅនឹងរាំរណ្៊ី នោ៉ា ងធាំរៅរនុងរយៈរពេប៉ាុនាម នឆ្ន ាំរនាងមររនះ សាថ ន៊ីយដឹ៍្រជញ្ជូ នទ្ាំនិញ 
រៅតាមអាកា្ោនោឋ ន ម្រតូវបានពម្រង៊ីរបផនថមរ ៊ីងរោយម្ររុមហ ុន Cambodia Airports ដូ្ចជាការពម្រង៊ីរនូវ 
រផនាងែាុរទ្ាំនិញធាំៗឱ្យកាន់ផតធាំរ ៊ីង រដ្៊ីមប៊ីរ ា្៊ីយតបរៅនឹងការររ៊ីនរ ៊ីងននការដឹ្រជញ្ជូ នទ្ាំនិញតាមែាូវអាកា 
្។ ជាមយួោន រនះផដ្រ សាថ ន៊ីយដឹ៍្រជញ្ជូ នទ្ាំនិញរៅអាកាសាយនោឋ នអនតរជាតិភនាំរពញ ម្រតូវបានពម្រង៊ីរឱ្យធាំ 
បផនថមរនុងរយៈរពេប៉ាុនាម នឆ្ន ាំចុងរម្រកាយរនះ រដ្៊ីមប៊ីរ ា្៊ីយតបរៅនឹងការររ៊ីនរ ៊ីងននចរាចរណ៍្ទ្ាំនិញរៅតាមែាូវ 
អាកា្។ បចចុបបននរនះានម្ររុមការងារឃ្ា ាំងចាំនួន៤ ្ម្រាប់ជយួ្ម្រមប្ម្រមួេរនុងការរេ៊ីរោរ់ទ្ាំនិញ ផដ្េ 



ផែនការយុទ្ធសាស្ដ រ្ថវកិា្ម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២០-២០២២ ររៀបចាំរោយ ម្ររមុការងារថវកិាននរដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 កាេបររិចេទ្ ផែ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៩  

អាចរេ៊ីរោរ់ទ្ាំនិញរេ៊ីយនតរហាះដឹ្រជញ្ជូ នខាន តធាំោ៉ា ងរហាចណា្់២ ឬ៣រម្រគឿង រនុង១នថៃ រមួបផនថមទាាំងការ 
ដឹ្រជញ្ជូ នតាមរជ៊ីងយនតរហាះផែនរដឹ្រអនរដ្ាំរណ្៊ី រធមមតា។ 
 ការអភិវឌឍន៍រផនាងដឹ្រទ្ាំនិញចា្់រៅរនុងបររិវណ្អាកា្ោនោឋ នអនតរជាតិភនាំរពញ គឺរដ្៊ីមប៊ីរ ា្៊ីយតប 
រៅនឹងការររ៊ីនរ ៊ីងននតម្រមូវការនារពេអនាគត។ ម្ររុមហ ុន Cambodia Airports រាំពុងបនតអភិវឌឍចាំណ្ត 
រថយនតដឹ្រទ្ាំនិញ ការបញ្ហជ ទិ្ញទ្ាំនិញ រផនាងរធវ៊ីការងារ និងឃ្ា ាំង្តុរទ្ាំនិញ រដ្៊ីមប៊ីបរងក៊ីនម្រប្ិទ្ធភាពឃ្ា ាំងែាុរ 
ទ្ាំនិញ និងចរាចរទ្ាំនិញ។ 

ជាមយួោន រនះផដ្រ ទិ្ននន័យដឹ្រជញ្ជូ នទ្ាំនិញ (Cargo) តាមែាូវអាកា្្ម្រាប់ឆ្ន ាំ២០១៨ ានចាំននួ ៧៣ 
៥៩១ រតាន រនុងរនាះ៖ 

- ដឹ្រជញ្ជូ នទ្ាំនិញ (International Carried) ជាេរខណ្ៈអនតរជាតិ ានចាំនួន ៧៣ ២០៧ រតាន  និង    
- ដឹ្រជញ្ជូ នទ្ាំនិញ (Domestic Carried) រនុងម្រ្ុរានចាំននួ      ៣៨៤ រតាន ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ជាមយួនឹងការរ ៊ីរចរម្រម៊ីនវ ិ្ ័យរទ្្ចរណ៍្ ម្ររុមហ ុនអាកា្ចរណ៍្កាន់ផតរម្រច៊ីនបានចាប់អារមមណ៍្ 

ចាំរពាះទ្៊ីែាររមពុជាានការម្របរតួម្របផជងខាា ាំងរ ៊ីងជាេាំោប់។ ការរធវ៊ីឱ្យម្របរ្៊ីររ ៊ីងនូវការតភាជ ប់ែាូវអាកា្ 
(Air Connectivity) ជាមួយបណាត ម្របរទ្្រនុងតាំបន់ និងពិភពរោរ ជាពិរ្្ការរ ៊ីរចរម្រម៊ីនននការរហាះរហ៊ីរ 
រៅកាន់ម្របរទ្្ចិននារពេថម៊ីៗរនះ បានទារ់ទាញរភញៀវរទ្្ចរណ៍្ជនជាតិចិនជារម្រច៊ីនរធវ៊ីដ្ាំរណ្៊ី រមរម្របរទ្្ 
រមពុជា។ 

រនុងឆ្ន ាំ២០១៨រនះ រមពុជាទ្ទ្េួបានរភញៀវរទ្្ចរណ៍្បររទ្្ ៥,៦០ោននារ់ រោយរនុងរនាះម្របផហេ 
៦០ភាគរយ បានមរដ្េ់តាមែាូវអាកា្។ អាកា្ោនោឋ នអនតរជាតិទាាំង៣ (ភនាំរពញ, រ្ៀមរាប និង 



ផែនការយុទ្ធសាស្ដ រ្ថវកិា្ម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២០-២០២២ ររៀបចាំរោយ ម្ររមុការងារថវកិាននរដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 កាេបររិចេទ្ ផែ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៩  

រែតតម្រពះ្៊ីហនុ)បានទ្ទ្ួេអនរដ្ាំរណ្៊ី រចាំននួ៨,៨ោននារ់ រោយររ៊ីនរ ៊ីង២៥ភាគរយ រប៊ីរម្របៀបរធៀបនឹង 
ឆ្ន ាំ២០១៦។ 

ចាំននួរជ៊ីងរហាះរហ៊ីរ្រុបបានររ៊ីនរ ៊ីងដ្េ់ ៩៩ ១៩៧ រហ៊ីយចាំននួរនះម្រតូវបានរគរ ាំពឹងថ្ននឹងររ៊ីន 
រ ៊ីងបផនថមរទ្ៀតរៅឆ្ន ាំ២០១៩រនះ រៅរពេផដ្េម្ររុមហ ុនអាកា្ចរណ៍្ថម៊ីៗនឹងចាប់រែត៊ីម រហ៊ីយម្ររុមហ ុនដឹ្រ 
ជញ្ជូ នផដ្េានម្រសាប់រ៍បរងក៊ីនរជ៊ីងរហាះរហ៊ីរ ឬបផនថមែាូវរហាះរហ៊ីរថម៊ី។ បចចុបបននានម្ររុមហ ុនអាកា្ចរណ៍្ 
ចាំននួ៤៧ បាននឹងរាំពុងរធវ៊ីម្របតិបតតិការអាជ៊ីវរមមរៅរមពុជា ែណ្ៈម្ររុមហ ុនអាកា្ចរណ៍្ោ៉ា ងរហាចណា្់ 
ចាំននួ៦ រែសងរទ្ៀត រាំពុងរង់ចាាំទ្ទ្េួវញិ្ហា បនប័ម្រតរហាះរហ៊ីរ (AOC) ព៊ីរដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
ផដ្េនឹងអនុញ្ហា តតឱ្យពរួរគរធវ៊ីការរហាះរហ៊ីររៅរនុងផដ្នអាកា្រប្់ម្រពះរាជាណាចម្រររមពុជា។ 

ឆ្ន ាំ២០១៩ រមពុជាានម្ររុមហ ុនអាកា្ចរណ៍្ចាំននួ ៥១ បាននឹងរាំពុងរធវ៊ីម្របតិបតតិការរហាះរហ៊ីររចញ-
ចូេរមពុជា និងានកាន់ផតរម្រច៊ីននារពេខាងមុែ រហ៊ីយរដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ រ ាំពឹងថ្ននឹងរៅផត 
បនតានរាំរណ្៊ី នជាមួយ នឹង្កាត នុពេរទ្្ចរណ៍្ និង្ថិរភាពនរោបាយរៅរមពុជា។  

 

LIST OF ALL AIRLINES (PASSENGERS) 

No. Name of Airlines No. Name of Airlines No. Name of Airlines 

I ម្ររមុហ ុនអាកា្ចរណ៍្រនុងម្រ្រុ VII The Airlines of China 3 Citilink Indonesia 

1 Cabodia Angkor Air (K6) 1 
Hong Kong Dragon 

Airlines 
X 

The Airlines of 

Korea 

2 Sky Angkor Air (ZA) 2 
Cathay Pacific Airways 

(Cargo) 
1 

Asiana Airlines 

3 Bassaka Air (5B) 3 China Southern Airlines 2 Air Seoul 

4 
JC Cambodia International Air 

(QD) 
4 China Eastern Airlines 3 Korean Air 

5 Lanmei Airlines 5 Hong Kong Express 4 Air Busan 

6 Cambodia Airways 6 Spring Airlines XI The Airlines of Qatar 

II ក្រមុហ ៊ុនអាកាសចរណ៍អនតរជាត ិ 7 Xiamen Airlines 1 
Qatar Airways 

(Passenger and Cargo) 

 The Airline of Thailand 8 Shandong Airlines XII 

The Airlines of 

United Arab 

Emirates 

1 Thai Airways International (TG) 9 China Express Airlines 1 Emirates Airlines 

2 Thai Smile Air (WE) 10 Hainan Airlines 
XII

I 

The Airlines of 

Turkish 

3 Bangkok Airways (PG) 11 Ruili Airlines 1 
Turkish Airlines 

(Cargo) 

4 Thai Air Asia (FD) 12 Shenzhen Airlines XIV The Airlines of Japan 

5 K-mile Air (Cargo) 13 Sichun Airlines 1 All Nippon Airways 

III The Airlines of Malaysia 14 Air China   



ផែនការយុទ្ធសាស្ដ រ្ថវកិា្ម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២០-២០២២ ររៀបចាំរោយ ម្ររមុការងារថវកិាននរដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 កាេបររិចេទ្ ផែ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៩  

1 Malaysia Air (MH) 15 
Lucky Air Company 

Limited 
 

 

2 Air Asia Berhad (AK) 16 Zhejian Loong Airlines   

3 Malindo Air 17 Juneyao Airlines   

IV The Airlines of Singapore 18 Qingdao Airlines   

1 Silk Air (MI) 19  Nine Air   

2 Jetstar Asia Airways (3K) 
VII

I 
The Airlines of Taiwan  

 

V The Airlines of Vietname 1 China Airlines   

1 Vietnam Airlines (VN) 2 Eva Air   

2 Vietjet Air(VJ) IX 
The Airlines of 

philippines 
 

 

VI The Airline of Lao 1 Cebu Pacific Airlines   

1 Lao Airlines (QV) 2 Philippines Airlines   

រនះបងាា ញថ្ន៖ ចុងបញ្ច ប់ម្របរទ្្រមពុជា អាចនឹងចាប់រែត៊ីមរេ៊ីររមព្ ់រោយែាួ នឯងចាំរពាះទិ្្រៅ 
ននការតភាជ ប់រជ៊ីងរហាះរហ៊ីរ។  

ជារ់ផ្តងរោយសាររតាត សាថ នភាពនរោបាយ និងរាំរណ្៊ី នែេិតែេជាតិ្រុបផដ្េររាបានរនុង 
រម្រមិត ៧.៥ភាគរយ រប្់រមពុជាានជាបនតបនាា ប់ ជាពិរ្្គឺ រាំរណ្៊ី នរភញៀវរទ្្ចរណ៍្ផដ្េមរទ្្សនា 
ម្រពះរាជាណាចម្រររមពុជា ម្ររុមហ ុនអាកា្ចរណ៍្ជប៉ាុន All Nippon Airways (ANA) និងម្ររុមហ ុនអាកា្ចរ 
មរព៊ីម្របរទ្្ចិនមយួចាំនួនរទ្ៀតបាន្រម្រមចចិតតរធវ៊ីការរហាះរហ៊ីរម្រតង់ (Direct Flight)  មររមពុជា ផដ្េបាន 
ចាប់ដ្ាំរណ្៊ី រការអាជ៊ីវរមមតាាំងព៊ីពារ់រណាត េ្ា្ទ្៊ី១ ឆ្ន ាំ២០១៩។  

រោយផេរផែែរតាមរបាយការណ៍្្ថិតិដឹ្រជញ្ជូ នតាមែាូវអាកា្បានបងាា ញថ្ន៖ រ្វារមមដឹ្រជញ្ជូ ន 
ទ្ាំនិញនាាំរចញរៅ្ហភាពអឺរ ៉ាុប និងអារមររិានការររ៊ីនរ ៊ីង រហ៊ីយតម្រមូវការនាាំចូេមររមពុជារ៍ានការររ៊ីន 
ែងផដ្រ។ ថម៊ីៗរនះម្ររុមហ ុន Emirates Sky Cargo ផដ្េជាផែនរដឹ្រជញ្ជូ នទ្ាំនិញរប្់ម្ររុមហ ុនអាកា្ចរណ៍្ 

Emirates Airline បានចាប់រែត៊ីមដ្ាំរណ្៊ី រការដឹ្រជញ្ជូ នទ្ាំនិញតាមែាូវអាកា្ម្របចាា្ំ បាត ហ៍រវាងទ្៊ីម្ររុងឌូនប និង 
ទ្៊ីម្ររុងភនាំរពញ រហ៊ីយវាបានកាា យជាម្ររុមហ ុនដឹ្រជញ្ជូ នទ្ាំនិញតាមែាូវអាកា្ឈានមុែរគទ្៊ី៣ រៅរមពុជា បនាា ប់ 
ព៊ីម្ររុមហ ុនដឹ្រជញ្ជូ នទ្ាំនិញតាមែាូវអាកា្ជាតិរប្់ម្របរទ្្ា៉ា រ ្ុ៊ី Raya Airways បានោរ់ទិ្្រៅទ្៊ីម្ររុង 
ភនាំរពញរៅរនុងបញ្ជ ៊ីរ្វារមមរប្់ែាួន រដ្៊ីមប៊ីរ ា្៊ីយតបនឹងតម្រមូវការផដ្េរាំពុងររ៊ីនរ ៊ីងននការដឹ្រជញ្ជូ នែេិត 
ែេតាមែាូវអាកា្ ដូ្ចជា៖ វាយនភណ្ឌ  និង្ាំរេៀរបាំពារ់ជារដ្៊ីម។ 

LIST OF ALL AIRLINES (CARGO) 

No. Name of Airlines No. Name of Airlines 

1 K-Mile Airlines (8K) 4 Emirate Airways (EK) 

2 Cathay Pacific Airways (CX) 5 Turkish Airways (TK) 

3 Quatar Airways Cargo (QR)   

 



ផែនការយុទ្ធសាស្ដ រ្ថវកិា្ម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២០-២០២២ ររៀបចាំរោយ ម្ររមុការងារថវកិាននរដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 កាេបររិចេទ្ ផែ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៩  

រដ្៊ីមប៊ីជម្រមុញដ្េ់វឌឍនភាពម្របរបរោយច៊ីរភាពននរ្វារមមដឹ្រជញ្ជូ នតាមែាូវអាកា្ និងម្រ្បតាម 
ផែនការយុទ្ធសាស្ដ្តអភិវឌឍន៍រទ្្ចរណ៍្ ២០១២-២០២០ រប្់រាជរោឋ ភិបាេរមពុជា រដ្ឋរេខាធិការោឋ ន 
អាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ បានោរ់រចញនូវផែនការ្រមមភាពរេ៊ីការដឹ្រជញ្ជូ នតាមែាូវអាកា្្ម្រាប់ឆ្ន ាំ២០២០ ដូ្ច 
ខាងរម្រកាមៈ 

 បរងក៊ីនចាំននួអនរដ្ាំរណ្៊ី រតាមែាូវអាកា្ជាតិ និងអនតរជាតិ ឱ្យបានចាំនួន១២ោននារ់ រនុងឆ្ន ាំ២០២០ 
ជាមយួនឹងអម្រតារាំរណ្៊ី ន១២ភាគរយ រនុង១ឆ្ន ាំ តាមរយៈ ៖ 

- រមពុជា-ចិន៖ ែិតែាំជម្រមុញឱ្យានការរហាះរហ៊ីររប្់ម្ររុមហ ុនអាកា្ចរណ៍្រមពុជា និងចិន 
រហាះរហ៊ីរកាន់ផតរម្រច៊ីនរ ៊ីងផថមរទ្ៀត ឱ្យ្រម្រមចរោេរៅដឹ្រជញ្ជូ នរភញៀវរទ្្ចរណ៍្ចិន ២ 
ោននារ់ រៅឆ្ន ាំ២០២០ 

- រមពុជា-អូស្ដសាត េ៊ី៖ ែិតែាំជម្រមុញឱ្យានការរហាះរហ៊ីររប្់ម្ររុមហ ុនអាកា្ចរណ៍្ Qatar 

Airways និង Virgin Atlantic Airways ផដ្េបានោរ់រជ៊ីងរហាះរហ៊ីរមរកាន់រមពុជារចួរហ៊ីយ 
ជាេរខណ្ៈ Code-Share Flight 

- រមពុជា-ណូ្ផវេរហស ង់ដ៍្៖ ែិតែាំជម្រមុញឱ្យានការរហាះរហ៊ីររប្់ម្ររុមហ ុនអាកា្ចរណ៍្ 
Air New Zealand ផដ្េបានោរ់រជ៊ីងរហាះរហ៊ីរមរកាន់រមពុជារចួរហ៊ីយ ជាេរខណ្ៈ Code-

Share Flight 
- រមពុជា-រុ្ស៊ី៖ ែិតែាំជម្រមុញឱ្យានការរហាះរហ៊ីររប្់ម្ររុមហ ុនអាកា្ចរណ៍្ Aeroflot ផដ្េ 
បានោរ់រជ៊ីងរហាះរហ៊ីរមរកាន់រមពុជារចួរហ៊ីយ ជាេរខណ្ៈ Code-Share Flight 

- រមពុជា-ឥណាឌ ៖ ែិតែាំជម្រមុញឱ្យានការរហាះរហ៊ីររប្់ម្ររុមហ ុនអាកា្ចរណ៍្រមពុជា និង 
ឥណាឌ  រវាងម្របរទ្្ទាាំង២ 

- រមពុជា-ហវ៊ីេ៊ីព៊ីន៖ ចូេរមួចាំផណ្រឱ្យានដ្ាំរណ្៊ី រការរហាះរហ៊ីររោយផ្លា េ់ រវាងរាជធានិភនាំរពញ 
និងរែតតម្រពះ្៊ីហនុ រៅកាន់ត៊ីម្ររុងា៉ា ន៊ីឡា 

 បរងក៊ីនការចរចារិចចម្រពមរម្រពៀងរ្វារមមដឹ្រជញ្ជូ នតាមែាូវអាកា្ (ASA) ឱ្យបានចាំននួ៦០ ម្របរទ្្ និង 
ការរធវ៊ី្ាហរណ្រមមដឹ្រជញ្ជូ នតាមែាូវអាកា្ជាមួយអាសា នឱ្យានម្រប្ិទ្ធភាព។ 

 ររៀបចាំផបបបទ្ រដ្៊ីមប៊ីរ្ន៊ី្ុាំ្ចាច ប័នរិចចម្រពមរម្រពៀងអាសា ន និងបណាត ឯរសារពារ់ព័នធនានារៅរដ្ឋ្ភា 
តាមរយៈរាជរោឋ ភិបាេ។ 

 បរងក៊ីនដ្ាំរណ្៊ី រការចុះបញ្ជ ៊ីរប្់ម្ររុមហ ុន ផដ្េែតេ់រ្វារមមោាំម្រទ្ដឹ្រជញ្ជូ នតាមែាូវអាកា្ឱ្យចប់្ពវ 
ម្រគប់រៅឆ្ន ាំ២០២០។ 

 ជម្រមុញការងារម្រគប់ម្រគង្ាត ឱ្យកាន់ផតានម្រប្ិទ្ធភាព និងរសាងបទ្ោឋ នគតិយុតត និងន៊ីតិវធិ៊ីនន 
ដ្ាំរណ្៊ី រការែតេ់្ាតជូនម្ររុមហ ុនអាកា្ចរណ៍្នានា ផដ្េរហាះរចញ និងចូេម្រពះរាជាណាចម្រររមពុជា 

 ររៀបចាំចងម្ររងឱ្យបាននូវបទ្បញ្ាតតិរ្ដ្ឋរិចច ្ត៊ីព៊ីការដឹ្រជញ្ជូ នតាមែាូវអាកា្អនតរជាតិ ម្រ្បតាម 
រោេការណ៍្ផណ្នាាំរប្់អងគការអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិអនតរជាាំតិ (ICAO DOC9587)។ 



ផែនការយុទ្ធសាស្ដ រ្ថវកិា្ម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២០-២០២២ ររៀបចាំរោយ ម្ររមុការងារថវកិាននរដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 កាេបររិចេទ្ ផែ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៩  

 បនតអនុវតតរោេនរោបាយទារ់ទាញម្ររុមហ ុនអាកា្ចរណ៍្បររទ្្ ឱ្យរធវ៊ីការរហាះរហ៊ីរម្រតង់មរកាន់ 
រទ្្រមពុជា គឺរោេនរោបាយរប៊ីរចាំហររជ៊ីងរម  ផដ្េម្របកា្រោយ សគម្េច អគ្គម្ហាគសនាបតី 

គតគោ ហ ៊ុន សសន នាយររដ្ឋមស្ដនត៊ីននម្រពះរាជាណាចម្រររមពុជា តាាំងព៊ី ឆ្ន ាំ១៩៩៩ មររម៉ាាះ។ 
 ែិតែាំររៀបចាំរធវ៊ី្ាហរណ្រមមចូេរនុង្ហគមន៍រ្ដ្ឋរិចចអាសា ន ផដ្េបាននឹងរាំពុងជម្រមុញដ្េ់ 

ដ្ាំរណ្៊ី រការរប៊ីរចាំហររជ៊ីងរម អាសា នរេ៊ីវ ិ្ ័យដឹ្រជញ្ជូ នតាមែាូវអាកា្។ វាជាឱ្កា្ែតេ់ដ្េ់ម្ររុមហ ុន 
អាកា្ចរណ៍្អាសា នបផនថមរជ៊ីងរហាះរហ៊ីរថម៊ីៗ ឬចាប់រែត៊ីមការរហាះរហ៊ីររប្់ែាួន ដូ្ចជារពេបចចុបបនន 
ានម្ររុមហ ុនអាកា្ចរអាសា នរ្ា៊ីរផតទាាំងម្រ្ុងរាំពុងរហាះរហ៊ីរមរកាន់រមពុជា រេ៊ីរផេងផតព៊ី 
ម្របរទ្្ឥណ្ឌូ រន្ុ៊ី និងម្របុយរណ្ោរូសាឡាម រហ៊ីយរដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ រ៍រាំពុងរធវ៊ី
រិចចការរនះោ៉ា ង្រមមែងផដ្រ រដ្៊ីមប៊ីជម្រមុញឱ្យានរាំរណ្៊ី នការរហាះរហ៊ីរមរកាន់រមពុជា។  

 ែិតែាំរសាង្មតថភាពមស្ដនត៊ីរាជការ និងបុគគេិរម្ររុមហ ុនឯរជនផដ្េបរម្រម៊ីការងាររេ៊ីវ ិ្ ័យអាកា្ចរ 
្ុ៊ីវេិខាងផែនរបរចចររទ្្ឱ្យម្រគប់រម្រមិត្តង់ោអនតរជាតិ តាមការរាំណ្ត់រោយអងគការអាកា្ចរ្ុ៊ី 
វេិអនតរជាតិ (ICAO)។ 

 ជម្រមុញវ ិ្ ័យឯរជនននម្រពះរាជាណាចម្រររមពុជា ផដ្េជារតាត គនាឹះននការទារ់ទាញដ្េ់ម្ររុមហ ុនអាកា 
្ចរណ៍្បររទ្្្រម្រមចចិតតរធវ៊ីការរហាះរហ៊ីរម្រតង់មរកាន់ម្របរទ្្រមពុជាែងផដ្រ ដូ្ចជា៖ ការពម្រង៊ីរ 
សាថ ន៊ីយអ៍នរដ្ាំរណ្៊ី ររទ្វរដ្ងរប្់អាកា្ោនោឋ នអនតរជាតិភនាំរពញ និងរ្ៀមរាប ផដ្េអាចទ្ទ្េួ 
អនរដ្ាំរណ្៊ី រតាមែាូវអាកា្ម្របាណ្ម្របាាំោននារ់ ្ម្រាប់អាកា្ោនោឋ នន៊ីមួយៗ ចាប់ព៊ីរដ្៊ីមឆ្ន ាំ 
២០១៧ រនះតរៅ និងពម្រងឹងគុណ្ភាពរ្វារមមនាាំែាូវអាកា្េាំោប់អនតរជាតិ ផដ្េានការទ្ទ្េួ 
សាគ េ់រោយអងគការអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិអនតរជាតិ (ICAO)។ 

 ចាត់វធិានការតឹងរងឹផថមរទ្ៀត ផែនរ្នតិ្ុែ និង្ុវតថិភាពជូនអនរដ្ាំរណ្៊ី រតាមែាូវអាកា្ ផដ្េមរដ្េ់ 
រពេរនះពុាំផដ្េជបួម្របទ្ះនូវឧបបតតិរហតុណាមយួគរួឱ្យរត់្ាំោេ់រៅរ ៊ីយរទ្។ 

៦.  វឌឍនភាពផែនរបណ្តុ ះបណាត េធនធានមនុ្សរេ៊ីវ ិ្ ័យអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
វ ិ្ ័យអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិបានបងាា ញព៊ីការវវិឌឍគរួឱ្យរត់្ាំោេ់មយួ តាមរយៈការអភិវឌឍន៍ធនធាន 

មនុ្សឱ្យាន្មតថភាពម្របរួតម្របផជង និងរេ៊ីររមព្់គុណ្ភាព និងម្រប្ិទ្ធិភាពការងារ ធានាបាននូវ្នតិ្ុែ 
និង្ុវតថិភាពែព្់្ម្រាប់ការែតេ់រ្វារមមដឹ្រជញ្ជូ នតាមែាូវអាកា្ម្រ្បតាម្តង់ោរ និងអនុសា្ន៍រប្់ 
អងគការអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិអនតរជាតិ។  

រដ្៊ីមប៊ីរ ា្៊ីយតបរៅនឹងតម្រមូវការធនធានមនុ្សរេ៊ីវ ិ្ ័យអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិរៅរមពុជា រោឋ ភិបាេសាធា 
រណ្រដ្ឋរូររ ៉ាតាមរយៈទ្៊ីភាន រ់ងារ្ហម្របតិបតតិការអនតរជាតិរូររ ៉ា (KOICA) បានែតេ់ជាំនយួឥត្ាំណ្ងជូនដ្េ់ រដ្ឋ 
រេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ រដ្៊ីមប៊ីសាង្ង់មជឈមណ្ឌ េហវរឹហវនឺអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ និងបាំពារ់ឧបររណ៍្ 
្ាភ រៈបរកិាខ របរចចររទ្្បរម្រម៊ីឱ្យការបណ្តុ ះបណាត េ។ មជឈមណ្ឌ េហវរឹហវនឺអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិបានរដ្៊ីរតនួាទ្៊ី
ោ៉ា ង្ាំខាន់រនុងការជយួបរងក៊ីនរេបឿន ្ម្រាប់បណ្តុ ះបណាត េ្មតថភាពរប្់មស្ដនត៊ីអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ និងកាត់ 
បនថយការចាំណាយរេ៊ីការបញ្ជូ នមស្ដនត៊ីរៅបណ្តុ ះបណាត េរៅរម្រៅម្របរទ្្ ម្រពមទាាំង្នសាំ រពេរវោ និងនាាំយរ 
ធនធានមនុ្សផដ្េានគុណ្ភាពរដ្៊ីមប៊ីមរបរម្រម៊ីការរេ៊ីវ ិ្ ័យអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិរៅរមពុជា។  



ផែនការយុទ្ធសាស្ដ រ្ថវកិា្ម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២០-២០២២ ររៀបចាំរោយ ម្ររមុការងារថវកិាននរដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 កាេបររិចេទ្ ផែ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៩  

រដ្៊ីមប៊ីចូេរមួពម្រងឹងគុណ្ភាព និង្មតថភាពជាំនាញរប្់មស្ដនត៊ីពារ់ព័នធឱ្យម្រ្បរៅតាមផែនការអភិវឌឍ 
ធនធានមនុ្ស និងរ ា្៊ីយតបបានរៅនឹងតម្រមូវការរប្់្ហម្រោ្ដឹ្រជញ្ជូ នតាមែាូវអាកា្ទាាំងរដ្ឋ និងឯរជន 
មជឈមណ្ឌ េបានចាប់រែត៊ីមដ្ាំរណ្៊ី រការបណ្តុ ះបណាត េធនធានមនុ្សរនុងឧ្ាហរមមអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិដ្េ់មស្ដនត៊ី 
អាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ រ៍ដូ្ចជាបុគគេិរម្ររុមហ ុនម្របតិបតតិររអាកា្ចរណ៍្ ជាេទ្ធែេ្ម្រាប់ឆ្ន ាំ២០១៨រនះ 
មជឈមណ្ឌ េបានរធវ៊ីការបណ្តុ ះបណាត េ ចាំនួន២១វគគ ផដ្េរមួានដូ្ចខាងរម្រកាម៖ 
No. 

េ.រ 
Training Course 

វគគបណ្តុ ះបណាត េ 
Training Date (កាេបររិចេទ្) Duration 

រយៈរពេ 
No. Trainees 

ចាំននួ្ិកាខ កាម 
From To 

1 Basic Training for X-Ray Operator (X-Ray 6545) 04 Jan 2018 10 Jan 2018 5 days 7 

2 Haman Factor in Aviation 05 Feb 2018 09 Feb 2018 5 days 20 

3 Quality Management System  05 Feb 2018 09 Feb 2018 5 days 20 

4 Civil Aviation Indoctrination (ICAO Annexes)  05 Feb 2018 23 Feb 2018 15 days 20 

5 Basic Air Traffic Control 051 29 Jan 2018 27 Mar 2018 40 days 13 

6 Adm. & HRM and Developement in SSCA 19 Mar 2018 23 Mar 2018 5 days 20 

7 Flight Check/Flight Inspection of Navigation 12 Mar 2018 23 Mar 2018 10 days 13 

8 Flight Operation Officer/Flight Dispatcher 28 Mar 2018 06 Jun 2018 45 days 25 

9 On The Job Training Instructor (OJTI) 23 Apr 2018 27 Apr 2018 5 days 9 

10 Introduction of International Air Law 02 Apr 2018 06 Apr 2018 5 days 20 

11 Safety Management System (SMS) 02 Apr 2018 06 Apr 2018 5 days 20 

12 State Safety Program (SSP) Implementation 07 May 2018 11 May 2018 5 days 20 

13 Communication Line VHF Radio-Advance  07 May 2018 11 May 2018 5 days 5 

14 Basic Training for Airport Security Personnel 07 May 2018 11 May 2018 5 days 20 

15 Dangerious Goods Awareness 21 May 2018 25 May 2018 5 days 15 

16 SSCA Orientation Programme 21 May 2018 25 May 2018 5 days 20 

17 Concept of DME/DVOR 19 Jun 2018 29 Jun 2018 9 days 12 

18 Air Traffic Simulator Operator 15 Jul 2018 17 Jul 2018 3 days 7 

19 Aeronautical Meteology Refresher (AMR) 27 Aug 2018 31 Aug 2018 8 days 15 

20 Aerodrome Control Tower Refresher (ACTR) 27 Aug 2018 04 Sep 2018 5 days 11 

21 Safety Risk Management 10 Sep 2018 14 Sep 2108 5 days 19 

 TOTAL 363 

 

ប្ផ្បករេ៊ីសាថ នភាពឥណ្ទានជារ់ផ្តងឆ្ន ាំ២០១៨ រនះ និងតាមប្ផ្នការ  ត េះ ណាត ល រដ្៊ីមប៊ីបរងក៊ីន 
្មតថភាពដ្េ់មស្ដនត៊ី និងបុគគេិរម្ររុមហ ុនឯរជន ម ឈម ឌ លហវកឹហវនឺអាកាសចរស ើវលិនឹងរធវ៊ីការ  ត េះ 
 ណាត លហវរឹហវនឺជាំនាញបរចចររទ្្រនុងវ ិ្ ័យអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិរៅតាមរមមវធិ៊ីចំននួ២៣វគគ  ូនដល់មស្ដនតើរ ស់ 
រដាគលខ្្ិការដ្ឋា នអាកាសចរស ើវលិ និង  គាលិកប្កុមហ  នអាកាសោនដ្ឋា ន   គាលិកប្កុមហ  ន ញ្ញជ ចរាចរ ៍ 
ប្ដនអាកាស ប្ពមទងំ  គាលិកម្ររុមហ ុន្នតិ្ុែ ឯក នប្ដលមានការពាក់ព័នធគផ្េងៗគទៀត។  

មជឈមណ្ឌ េហវរឹហវនឺអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិបាន្ហការ និងអរញ្ជ ៊ីញម្រគូឧរទ្ា្នាមជាតិ និងអនតរជាតិ 
ផដ្េានជាំនាញ និងបទ្ពិរសាធន៍រេ៊ីវ ិ្ ័យអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ និងធាា ប់បានទ្ទ្ួេការបណ្តុ ះបណាត េរៅរម្រៅ 
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ម្របរទ្្ ជារ់ផ្តង្ម្រាប់្ា្ទ្៊ី១ឆ្ន ាំ២០១៩ រនះ មជឈមណ្ឌ េបានរប៊ីរវគគបណ្តុ ះបណាត េចាំននួ ១៦ វគគ 
ាន្ិកាខ កាមចូេរមួ ចាំនួន២៦៧នារ់ រៅមុែជាំនាញដូ្ចខាងរម្រកាម៖ 
No. 

ល.រ 

Training Course 

វគ្គបណតិត ុះបណ្តតិ ល 

Training Date (កាលបរិទឆេទ) Duration 

រយៈទពល 

No. Trainees 

ឆំនួនសនិកាា កាម 
From To 

1 SSCA Orientation Programme 08 Jan 2019 14 Jan 2019 5 days 20 

2 Instrument Landing System 08 Jan 2019 04 Feb 2019 20 days 7 

3 Quality Management System  15 Jan 2019 21 Jan 2019 5 days 17 

4 Basic Air Traffic Control 051 21 Jan 2019 23 Mar 2019 40 days 8 

5 Civil Aviation Indoctrination 21 Jan 2019 08 Feb 2019 15 days 20 

6 Civil Aviation Fundamental 1 11 Feb 2019 04 Apr 2019 20 days 5 

7 Human Factor In Aviation 11 Mar 2019 15 Mar 2019 5 days 20 

8 Safety Management System 11 Mar 2019 15 Mar 2019 5 days 20 

9 National Security Inspector 18 Apr 2019 23 Mar 2019 5 days 15 

10 Introduction of Search and Rescue 18 Mar 2019 29 Mar 2019 10 days 19 

11 Aviation Fundamental 2 24 Mar 2019 23 May 2019 20 days 15 

12 Administration and HR Management 25 Mar 2019 29 Mar 2019 5 days 20 

13 State Safety Programme  25 Mar 2019 29 Mar 2019 5 days 20 

14 Inroeduction to International Air Law 01 Apr 2019 05 Apr 2019 5 days 20 

15 Aerodrome Control Tower 052 01 Apr 2019 06 Jun 2019 40 days 8 

16 Aeronautical Meteorology Refresher 22 Apr 2019 10 Jun 2019 30 days 18 

17 Basic Training for Airport Security 1 29 Apr 2019 10 May 2019 10 days  20 

18 Basic Training for Airport Security 2 27 May 2019 07 Jun 2019 10 days  20 

19 Computer Course 03 Jun 2019 01 Jul 2019 20 days 12 

 TOTAL 304 

  

រដ្៊ីមប៊ីពម្រងឹង និងពម្រង៊ីររិចច្ហម្របតិបតតិការជាមយួនដ្គូរអភិវឌឍន៍ជាតិ និងអនតរជាតិ និងរដ្៊ីមប៊ីរេ៊ីរមព្់ 
រិចច្ហម្របតិបតតិការ និងពម្រងឹងការអប់រ ាំ និងបណ្តុ ះបណាត េជាំនាញអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ មជឈមណ្ឌ េហវរឹហវនឺអា 
កា្ចរ្ុ៊ីវេិ បានរធវ៊ីបដិ្្ណាឋ រិចចទ្ទ្េួរភញៀវជាតិ និងអនតរជាតិផដ្េមរទ្្សនរិចចរៅមជឈមណ្ឌ េហវរឹ 
ហវនឺអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ រដ្៊ីមប៊ីពិភារាការងារ និងផ្លា ្់បតូរបទ្ពិរសាធន៍ការងាររេ៊ីការបណ្តុ ះបណាត េរនុងវ ិ្ ័យ 
អាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ ផដ្េរនុងរនាះរមួាន៖ 

- ម្ររុមហ ុន Bangkok Aviation Centre (BAC) 
- បណ្ឌិ ត្ភាអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិរវៀតណាម (Vietnam Aviation Academy-VAA) 
- វទិ្ាសាថ នជាតិពហុបរចចររទ្្ននរមពុជា 
- គណ្ៈម្របតិភូ ICAO CUSCAP 
- ម្ររុមហ ុនរ្វារមមចរាចរណ៍្ែាូវអាកា្រមពុជា (CATS) 
- មជឈមណ្ឌ េបណ្តុ ះបណាត េ Dviation Training Centre (MOU) 
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- គណ្ៈម្របតិភូរមគងគ Langcang មរព៊ីម្របរទ្្ឡាវ និងភូា 
ទ្នាឹមនឹងរនះ មជឈមណ្ឌ េហវរឹហវនឺអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិបានចុះអនុ្ារណ្ៈរោគយេ់ោន ជាមយួម្ររុមហ ុន 

Dviation Training Centre រដ្៊ីមប៊ីរេ៊ីរមព្់រិចច្ហម្របតិបតតិការ និងពម្រងឹងការអប់រ ាំ និងបណ្តុ ះបណាត េ 
ជាំនាញផថទាាំយនតរហាះ (Aircraft Manintenance)។ ជាមយួោន រនះផដ្រ មជឈមណ្ឌ េរ៍បានចុះរិចចម្រពមរម្រពៀង 
ជាមយួរោរម្រ្៊ី Jennifer Meszaros ជាម្រគូបរម្រងៀនជនជាតិកាណាោមរព៊ី Aviation in Asia រដ្៊ីមប៊ីររៀបចាំ 
រប៊ីរវគគបណ្តុ ះបណាត េ្ាំខាន់ៗចាំននួ៣ រមួាន៖ 

 Fundamental of International Aviation 

 Aviation English 

 Career Life Skill ។ 

រដ្៊ីមប៊្ី រម្រមចឱ្យបានចរខុវ ិ្ ័យរនុងការផម្របកាា យមជឈមណ្ឌ េហវរឹហវនឺអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ ឱ្យរៅជាមជឈ 
មណ្ឌ េមយួផដ្េេែបាំែុត និងឈានមុែរគរនុងការបណ្តុ ះបណាត េធនធានមនុ្ស្ម្រាប់វ ិ្ ័យអាកា្ចរ្ុ៊ី 
វេិរៅរនុងម្រពះរាជាណាចម្រររមពុជា មជឈមណ្ឌ េហវរឹហវនឺអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ បាន្រម្រមចនូវ្មិទ្ធែេ្ាំខាន់ៗ 
ដូ្ចខាងរម្រកាម៖ 

-  ្ហការជាមយួម្ររុមហ ុន Dviation Training Centre, ម្ររុមហ ុន Khmer Pilot និងរោរម្រ្៊ី Jennifer 

Meszaros មរព៊ី Aviation in Asia ររៀបចាំម្រពឹតតការណ៍្ Aviation Day រៅនថៃទ្៊ី២២ ផែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
រោយាន្ា្ភាពចូេរមួមរព៊ីបណាត ម្ររុមហ ុនអាកា្ចរណ៍្ជាតិនិងអនតរជាតិ ម្ររុមហ ុនម្របតិបតតិររ 
អាកា្ោនោឋ ន (SCA) ម្ររុមហ ុនម្របតិបតតិរររ្វារមមនាាំែាូវអាកា្ (CATS) ម្ររុមហ ុនរទ្្ចរណ៍្ 
្ិ្ស និងនិ្សតិ និងភាគ៊ីពារ់ព័នធចាំននួ៣៥០នារ់។ 

- ររៀបចាំរម្រមងរ្វាសាធារណ្ៈរប្់មជឈមណ្ឌ េ រដ្៊ីមប៊ីរធវ៊ីបចចុបបននភាព និងោរ់បញ្ជូ េរនុងម្របកា្រមួអនតរ 
ម្ររ្ួង្ត៊ីព៊ីការែតេ់ រ្វាសាធារណ្ៈរប្់រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ។ 

-  ររៀបចាំទ្ម្រមង់វាយតនមាតម្រមូវការបណ្តុ ះបណាត េ ផរ្ម្រមួេឯរសារម្រតួតពិនិតយគុណ្ភាណ្បណ្តុ ះបណាត េ 
- ែសពវែាយវគគបណ្តុ ះបណាត េឆ្ន ាំ២០១៩ ដ្េ់បណាត ម្របតិបតតិររអាកា្ចរណ៍្ ដូ្ចជា៖ ម្ររុមហ ុន ្មប 
ទានអាកា្ោនោឋ នរមពុជា (Cambodia Airport) ម្ររុមហ ុនរ្វារមមចរាចរណ៍្ែាូវអាកា្រមពុជា 
(CATS) បណាត ម្ររុមហ ុនអាកា្អាកា្ចរណ៍្ជាតិ និងអនតរជាតិ (Airlines) និងម្ររុមហ ុន្នតិ្ុែ 
រែសងៗ។ 

- បានរប៊ីរវគគបណ្តុ ះបណាត េរេ៊ីជាំនាញទូ្រៅ និងជាំនាញបរចចររទ្្បឋមរនុងវ ិ្ ័យអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ បាន 
ចាំននួ ២១ វគគ ាន្ិកាខ កាមចូេរមួចាំនួន ៣៦៣នារ់។ 

- ររៀបចាំចងម្ររង និងរបាះពុមពរ្ៀវរៅចាំននួ៦៤មុែ ានរ្ៀវរៅចាំននួ២៤១រាេ ្ម្រាប់តមកេ់ និង 
ររាទុ្ររៅបណាណ េ័យ។ 

- បានរ្ន៊ី្ុាំភាគ៊ីរូររ ៉ាតាមរយៈទ្៊ីភាន រ់ងារ្ហម្របតិបតតិការអនតរជាតិរូររ ៉ា (KOICA)រមួាន៖ រដ្៊ីមប៊ីតបណាត ញ 
និងតរមា៊ីងម្របព័នធទឹ្រថម៊ី្ម្រាប់ែគត់ែគង់រេ៊ីការរម្រប៊ីម្របា្់ និងរម្រសាចម្រ្ព្ួនចាររនុងបររិវណ្មជឈមណ្ឌ េ 
ា៉ា ្ុ៊ីនរភា៊ីង្ម្រាប់ែគត់ែគង់អោរមជឈមណ្ឌ េទាាំងមូេ រមួទាាំងការរ្ន៊ី្ុាំទិ្ញ Software License ថម៊ី 
្ម្រាប់ Computer Base Training ។ 
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រដ្៊ីមប៊ីរ ា្៊ីយតបរៅនឹងតម្រមូវការធនធានមនុ្សរេ៊ីវ ិ្ ័យអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិរៅរមពុជា និងរដ្៊ីមប៊ីពម្រងឹងធានា 
ម្រប្ិទ្ធភាព និងម្រប្ិទ្ធែេ មជឈមណ្ឌ េហវរឹហវនឺអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិបានររៀបចាំ្រមមភាព្ម្រាប់អនុវតតឆ្ន ាំ 
២០២០ ដូ្ចខាងរម្រកាម៖ 

- ររៀបចាំវគគបណ្តុ ះបណាត េផែនការបណ្តុ ះបណាត េជាំនាញបរចចររទ្្រនុងវ ិ្ ័យអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ ដ្េ់មស្ដនត៊ី 
ពារ់ព័នធចាំននួ៤៤វគគ ានតម្រមូវការថវកិាចាំននួ ៨៦៥ ៦៦២ ០០០ររៀេ។ 

- ររៀបចាំផែនការបណ្តុ ះបណាត េ និងទ្្សនរិចច្ិរា រ៍ដូ្ចជា្ិកាខ សាោជូនមស្ដនត៊ី និងថ្នន រ់ដឹ្រនាាំមជឈ 
មណ្ឌ េ រដ្៊ីមប៊្ី ិរាផ្វងយេ់ និងបរងក៊ីន្មតថភាពចាំរណ្ះដឹ្ងបផនថម រដ្៊ីមប៊ីរធវ៊ីផែនការបណ្តុ ះបណាត េ 
រៅមជឈមណ្ឌ េទ្ទ្េួបាននូវម្រប្ិទ្ធែេែព្់។ 

- ររៀបចាំផែនការទ្ទ្េួបដិ្្ណាឋ រិចចគណ្ៈរាម ធិការវាយតនមា និងចូេជា្ាជិររប្់ Train Air Plus 

ICAO រដ្៊ីមប៊ីផ្លា ្់បតូរបទ្ពិរសាធន៍ជាមយួសាថ ប័នជាតិ-អនតរជាតិ និងនដ្គូរនានារេ៊ីការបណ្តុ ះបណាត េ 
ធនធានមនុ្ស។ 

- ររៀបចាំផែនការរធវ៊ីការទ្ាំនារ់ទ្ាំនងសាធារណ្ៈ និងែសពវែាយឱ្យបានទូ្េាំទូ្ោយតាមរយៈការោរ់ឱ្យដ្ាំរណ្៊ី រ 
ការរគហទ្ាំព័ររប្់មជឈមណ្ឌ េ។ 

- ររៀបចាំរប៊ីរ្ិកាខ សាោ ្ននិ្ិទ្ និងរិចចម្របជុាំជាមយួម្របតិបតតិររអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ និងនដ្គូរពារ់ព័នធនានា 

- ររៀបចាំរ្ៀវរៅផែនការរម របាះពុមពរ្ៀវរៅ និងចងម្ររងរ្ៀវរៅរោេនរោបាយរប្់មជឈមណ្ឌ េ 
ហវរឹហវនឺអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ។ 

- ជួ្ ជុេតាំផហរទាាំឿបររណ៍្បរកិាខ របរចចររទ្្បរម្រម៊ីឱ្យការបណ្តុ ះបណាត េផដ្េែតេ់ជូនរោយរោឋ ភិបាេ 
សាធារណ្រដ្ឋរូររ ៉ា។ 

- ជួ្ ជុេផថទាអោររដ្ឋបាេ ជរណ្ត៊ី រយនត ឧបររណ៍្បរកិាខ របរចចររទ្្ពត៌ានវទិ្ា និងមិនផមនពត៌ានវទិ្ា។ 

- ទិ្ញឧបររណ៍្្ាភ រៈអនាម័យ, ្ាភ រៈការោិេ័យ, ឧបររណ៍្្ាភ រៈបរកិាខ របរម្រម៊ីឱ្យការផថទាា្ំ ួនចារ 
- ររៀបចាំទិ្ញរមមវធិ៊ី Software Application ្ម្រាប់ម្រតួតពិនិតយ និងវាយតនមាគុណ្ភាពបណ្តុ ះបណាត េ 
និងរមមវធិ៊ីម្រគប់ម្រគងទិ្ននន័យ្ិកាខ កាម។ 

- រ្ន៊ី្ុាំទិ្ញរថយនត១២រៅអ៊ីចាំននួ១រម្រគឿង ្ម្រាប់បរម្រម៊ីការងាររៅមជឈមណ្ឌ េ ជាពិរ្្ដឹ្រជញ្ជូ ន 
្ិកាខ កាមរៅទ្្សនរិចច្ិរារៅតាមបណាត ម្របតិបតតិររអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ និងម្រគឹះសាថ ន្ិរានានា។ 

៧. វឌ្ឍនភាពប្ផ្នកគហដ្ឋា រចនាសមពន័ធអាកាសោនដ្ឋា ន 
អាកា្ោនោឋ នរៅរនុងម្របរទ្្រមពុជា ម្រតូវបានរធវ៊ីចាំណាត់ថ្នន រ់ម្រ្បតាមនិោមអនតរជាតិ រោយបានផបង 

ផចរជា៣ ម្របរភទ្ គឺ៖ 
- ម្របរភទ្អាកា្ោនោឋ នអនតរជាតិ (International Airport) - អាកា្ោនោឋ នខាន តធាំ (ចាប់ព៊ីរម្រមិត 

4D ដ្េ់ 4F) និងខាន តមធយម (ចាប់ព៊ីរម្រមិត 3C ដ្េ់ 4C) 
- ម្របរភទ្អាកា្ោនោឋ នរនុងម្រ្ុរ (Domestic Airport) - អាចចាប់ព៊ីរម្រមិត 3C ដ្េ់ 4C និង 
- ម្របរភទ្យនតរហាះ (Airfield) - ម្រពោនយនតរហាះតូចៗរៅតាមបណាត រែតតនានា និងតាំបន់ោច់ម្រ្ោេ។ 
រហោឋ រចនា្មព័នធបានកាា យជា្នូេននយុទ្ធសាស្ដ្តអភិវឌឍអាកា្ោនោឋ នរប្់រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា

្ចរ្ុ៊ីវេិរម្រកាមរិចចម្រពមរម្រពៀង្មបទានម្ររុមហ ុន VINCI Airports ផដ្េជាម្ររុមហ ុនបុម្រត្មព័នធរប្់ VINCI 



ផែនការយុទ្ធសាស្ដ រ្ថវកិា្ម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២០-២០២២ ររៀបចាំរោយ ម្ររមុការងារថវកិាននរដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 កាេបររិចេទ្ ផែ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៩  

Group ននម្របរទ្្បារា ាំង និងម្ររុមហ ុន MOHIBBAH SBN ននម្របរទ្្ា៉ា រ ្ុ៊ីបរងក៊ីតបានជាម្ររុមហ ុន 
អាកា្ោនោឋ នរមពុជា (Cambodia Airports) ទ្ទ្េួបាន្ិទ្ធ្ មបទានវនិិរោគ រដ្៊ីមប៊ីរធវ៊ីម្របតិបតតិការ 
អាជ៊ីវរមមអាកា្ោនោឋ នអនតរជាតិភនាំរពញ រ្ៀមរាប និងរែតតម្រពះ្៊ីហនុ រហ៊ីយបានរម្រតៀមបម្រមុងទឹ្រម្របារ់ 
ចាំននួ២ពាន់ោនដុ្ោា រ ្ម្រាប់ការអភិវឌឍន៍បណាត ញអាកា្ោនោឋ នអនតរជាតិទាាំង០៣រនះ រៅមុនដ្ាំណាច់ 
រយៈរពេ្មបទានរប្់ែាួននាឆ្ន ាំ២០៤០។ 

រនុងឆ្ន ាំ២០១៨រនះ ម្ររុមហ ុនអាកា្ោនោឋ នរមពុជា បានបញ្ច ប់ការរធវ៊ីបចចុបបននភាពននអាកា្ោនោឋ ន 
រោយចាំណាយទុ្នសាង្ង់ចាំននួ ១០០ោនដុ្ោា រ រៅអាកា្ោនោឋ នអនតរជាតិភនាំរពញ និងរ្ៀមរាប 
រដ្៊ីមប៊ីបរងក៊ីន្មតថភាពទ្ទ្ួេរភញៀវបានជាង ១០ោននារ់ រនុង១ឆ្ន ាំ និងបផនថមរ្វារមមថម៊ីៗែងផដ្រ។ ដ្ាំណារ់ 
កាេទ្៊ី២ ននការពម្រង៊ីររនះម្រតូវបានោរ់ឱ្យដ្ាំរណ្៊ី រការកាេព៊ីផែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៧ ានដូ្ចជា៖ ម្រចរទាវ រ្ម្រាប់ 
អនរដ្ាំរណ្៊ី ររធវ៊ីដ្ាំរណ្៊ី ររ ៊ីងយនតរហាះ ែតេ់នូវរផនាងរង់ចាាំអនរដ្ាំរណ្៊ី រមរដ្េ់ និងចាំណ្តរង់ចាា្ំ ម្រាប់ 
អនរដ្ាំរណ្៊ី ររនុងម្រ្ុរ (រជ៊ីងរហាះរហ៊ីររនុងម្រ្ុរ) ថម៊ីមយួ។ ការជួ្ ជុេរ ៊ីងវញិននអាកា្ោនោឋ នអនតរជាតិ 
រែតតម្រពះ្៊ីហនុ នារពេបចចុបបននរាំពុងដ្ាំរណ្៊ី រការ រហ៊ីយរ ាំពឹងថ្ននឹងបញ្ច ប់រនុងរយៈរពេប៉ាុនាម នផែខាងមុែរនះ។ 
គរម្រាងការរនះ ានការពម្រង៊ីររផនាងអនរដ្ាំរណ្៊ី ររង់ចាាំរ ៊ីងយនតរហាះ រដ្៊ីមប៊ីែាុរអនរដ្ាំរណ្៊ី រឱ្យបានកាន់ផតរម្រច៊ីន 
និងែតេ់នូវរ្វារមមកាន់ផតទូ្េាំទូ្ោយ រ៍ដូ្ចជាការពម្រង៊ីរ និងការម្រតួតពិនិតយែាូវរត់ និងចាំណ្ត រដ្៊ីមប៊្ី ាំចត 
យនតរហាះផដ្េានទ្ាំហាំធាំជាងមុន។ រៅរពេផដ្េគរម្រាងការរនះបញ្ច ប់ អាកា្ោនោឋ នអនតរជាតិរែតត 
ម្រពះ្៊ីហនុ នឹងអាចទ្ទ្េួអនរដ្ាំរណ្៊ី រជាងរនាះោននារ់រនុង១ឆ្ន ាំ និងែតេ់រ្វារមមដ្េ់យនតរហាះានទ្ាំហាំធាំៗ 
ជាងមុន។ 

៧.១-  អាកា្ោនោឋ នអនតរជាតិ 
 ម្ររុមហ ុនអាកា្ោនោឋ នរមពុជា ផដ្េជាម្របតិបតតិររផ្លត ច់មុែននអាកា្ោនោឋ នជាតិ និងអនតរជាតិ 
ទាាំង៣ រប្់ម្រពះរាជាណាចម្រររមពុជា បានវនិិរោគោ៉ា ងរម្រច៊ីនរនុងការអភិវឌឍន៍រហោឋ រចនា្មព័នធអាកា្ោន 
ោឋ ន រដ្៊ីមប៊ីរ ា្៊ីយតបរៅនឹងការររ៊ីនរ ៊ីងននរជ៊ីងរហាះរហ៊ីរ ចាំននួអនរដ្ាំរណ្៊ី រ ការដឹ្រជញ្ជូ នទ្ាំនិញ និងរម្រតៀមែាួន 
ទ្ទ្េួយរភាពរ ៊ីរចរម្រម៊ីនបផនថមរទ្ៀតនារពេអនាគត។  

អាកា្ោនោឋ នអនតរជាតិទាាំង៣ ម្រតូវបានរាជរោឋ ភិបាេម្របគេ់្ិទ្ធិរនុងការម្រគប់ម្រគង និងអភិវឌឍជូន 
រៅម្ររុមហ ុន្មបទានអាកា្ោនោឋ ន (SCA) រម្រកាមរូបភាពសាង្ង់-អាជ៊ីវរមម-រែារ (BOT) រហ៊ីយបានរធវ៊ី 
ឱ្យានការផម្របម្របួេជា វជិជានទាាំងរូបភាព និង្មតថភាពរប្់អាកា្ោនោឋ ន ជាេទ្ធែេ រោយសារាន 
រាំរណ្៊ី នរភញៀវអនរដ្ាំរណ្៊ី រតាមែាូវអាកា្ រដ្៊ីមប៊ីធានាដ្េ់ម្របតិបតតិការអាជ៊ីវរមម ជាពិរ្្គឺការចតចាាំរប្់យនត 
រហាះ ម្ររុមហ ុនបានពម្រង៊ីរសាថ ន៊ីយអ៍នរដ្ាំរណ្៊ី រអនតរជាតិរៅអាកា្ោនោឋ នអនតរជាតិរ្ៀមរាប ចាំណ្តអាកា្ 
ោន (អាកា្ោនោឋ នអនតរជាតិរ្ៀមរាប បានចាំននួ ៥ចាំណ្ត និងអាកា្ោនោឋ នអនតរជាតិភនាំរពញបាន 
ចាំននួ ៦ចាំណ្ត) ម្រពមទាាំងបានពម្រង៊ីរទ្ាំហាំែាូវរត់ និងពម្រងឹង តាំបន់្ុវតថិភាពចុងែាូវរត់ ០៥ (អាកា្ោនោឋ ន 
អនតរជាតិរ្ៀមរាប) និងបាំពារ់ឧបររណ៍្រេ៊ីដ្៊ីថម៊ី បាំពារ់ឧបររណ៍្ការមរា៉ា ្ុវតថិភាពរៅសាថ ន៊ីយអ៍នរដ្ាំរណ្៊ី រថម៊ីៗ 
និង ទ្ាំនិញ ម្រពមទាាំងបានបណ្តុ ះបណាត េបុគគេិរ្ម្រាប់សាថ ន៊ីយអ៍នរដ្ាំរណ្៊ី ររនុង និងរម្រៅម្របរទ្្រៅអាកា្ 
ោន ោឋ នអនតរជាតិទាាំង០៣។ 



ផែនការយុទ្ធសាស្ដ រ្ថវកិា្ម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២០-២០២២ ររៀបចាំរោយ ម្ររមុការងារថវកិាននរដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 កាេបររិចេទ្ ផែ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៩  

រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិានរោេរៅចាំនួន២ គឺៈ ទ្៊ី១-រៅរនុងបរបិទ្រាំរណ្៊ី នែព្់ននចរាចរ 
អនរដ្ាំរណ្៊ី រ និងទ្៊ី២-រដ្៊ីមប៊ីគិតគូរទុ្រមុនព៊ីរាំរណ្៊ី នរៅនថៃអនាគត ម្រតូវបរងក៊ីន្មតថភាពបដិ្្ណាឋ រិចចននអាកា្ 
ោនោឋ ន។ បនាា ប់ព៊ីរាំរណ្៊ី នរៅឆ្ន ាំ២០១៦ ផដ្េចរាចរណ៍្រៅអាកា្ោនោឋ នអនតរជាតិភនាំរពញបានររ៊ីន 
រ ៊ីងជាង ១០ភាគរយ រពាេគឺចាំននួអនរដ្ាំរណ្៊ី របានឈានដ្េ់៣,៤ោននារ់។ 

ទ្នាឹមនឹងរនះ រដ្៊ីមប៊ីធានាដ្េ់្ុវតថិភាពរប្់យនតរហាះរៅរពេរហាះរ ៊ីង និងចុះចត រោយានរិចច 
្ហការេែជាមយួម្ររុមហ ុន្មបទានអាកា្ោនោឋ ន (Cambodia Airports) រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ 
្ុ៊ីវេិ បានតាមោន ម្រតួតពិនិតយ និងែតេ់រោបេ់រេ៊ីេរខណ្ៈបរចចររទ្្ននការអភិវឌឍន៍  និងផរេមែបផនថម 
រហោឋ រចនា្មព័នធអាកា្ោនោឋ នអនតរជាតិទាាំង៣ រដ្៊ីមប៊ីឱ្យម្រ្បតាមចាប់អាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ ននម្រពះរាជាណា 
ចម្រររមពុជា និង្តង់ោរប្់អងគការអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិអនតរជាតិ (ICAO)។  

៧.២- អាកា្ោនោឋ នរនុងម្រ្រុ 
រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ បានែិតែាំម្របឹងផម្របងអភិវឌឍរហោឋ រចនា្មព័នធអាកា្ោនោឋ នរនុងម្រ្ុរ 

រោយរម្រប៊ីម្របា្់រញ្ច ប់ថវកិាជាតិផដ្េបានវភិាជផ្លា េ់ព៊ីម្ររ្ួងរ្ដ្ឋរិចច និងហរិញ្ាវតថុ រនុងរោេរៅបរម្រម៊ីរ្វា 
រមមអាកា្ចរជូនដ្េ់ម្ររុមហ ុន និងអងគការអនតរជាតិនានា ដូ្ចជាការជួ្ ជុេែាូវរត់រៅអាកា្ោនោឋ ន បាត់ 
ដ្ាំបង ការជួ្ ជុេអោរ រដ្ឋបាេ និងការតបណាត ញអគគិ្ន៊ីរៅអាកា្ោនោឋ នរកាះរុង ការជួ្ជុេ 
សាថ ន៊ីយអ៍នរដ្ាំរណ្៊ី ររៅអាកា្ោនោឋ ន្ាឹងផម្រតងជារដ្៊ីម។ ទ្នាឹមនឹងរនះ រដ្៊ីមប៊ីចូេរមួការពារម្រទ្ពយ្មបតត ិ
ឯរជនរប្់រដ្ឋឱ្យបានគង់វងសរជៀ្វាងការបាត់បង់ជាយថ្នរហតុ រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិរ៍បាន 
ដ្ាំរណ្៊ី រការរធវ៊ីប័ណ្ណរមម្ិទ្ធិដ្៊ីធា៊ី និងអោរផដ្េ្ថិតរៅរម្រកាមការម្រគប់ម្រគងផ្លា េ់។ ជារ់ផ្តងការរធវ៊ីប័ណ្ណរមម 
្ិទ្ធអាកា្ោនោឋ នរកាះរុងអនុវតតបាន្រម្រមចចាំនួន១០០ ភាគរយ អាកា្ោនោឋ ន្ាឹងផម្រតងអនុវតតបាន 
ចាំននួ៦០ភាគរយ រៅរេ៊ីការរបាះបរងាគ េម្រពាំែណ្ឌ ដ្៊ី។  

រោយពិនិតយរ ៊ីញសាថ នភាពនរោបាយ-រ្ដ្ឋរិចច និង្ងគមរិចចរនុងតាំបន់ រ៍ដូ្ចជារៅរនុងម្របរទ្្ាន 
ការវវិតតន៍ និងផ្លា ្់បតូរគរួឱ្យរត់្ាំោេ់រនាះ រាជរោឋ ភិបាេបាន្រម្រមចឱ្យរដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
ម្របគេ់ និងកាត់រចញព៊ីការម្រគប់ម្រគងរប្់រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ និងព៊ីបញ្ជ ៊ីសាររព៊ីភ័ណ្ឌ រប្់រដ្ឋ 
នូវអាកា្ោនោឋ នរនុងម្រ្ុរមយួចាំនួនដូ្ចជា៖ អាកា្ោនោឋ នរតនគ៊ីរ ៊ី អាកា្ោនោឋ នមណ្ឌ េគ៊ីរ ៊ី 
(ទ្៊ីតាាំងចា្់) អាកា្ោនោឋ នម្រពះវហិារ និងអាកា្ោនោឋ នម្រររចះ ម្រពមទាាំងវាេយនតរហាះរនុងម្រ្ុរ 
(ម្រពោនយនតរហាះតូចៗ) រៅតាមរែតតមយួចាំនួន (រោងតាមអនុសា្ន៍ផណ្នាាំរប្់្រមតចរតរជា នថៃទ្៊ី១៥ 
ផែរញ្ហា  ឆ្ន ាំ២០១៦  រោយររាទុ្រផតអាកា្ោនោឋ ន ដូ្ចខាងរម្រកាម៖ 

រ. អាកា្ោនោឋ នអនតរជាតិទាាំង៣ ាន៖ អាកា្ោនោឋ នអនតរជាតិភនាំរពញ អាកា្ោនោឋ នអនតរ 
ជាតិរ្ៀមរាប អាកា្ោនោឋ នអនតរជាតិរែតតម្រពះ្៊ីហនុ និង 

ែ. អាកា្ោនោឋ នរនុងម្រ្ុរទាាំង៤ ាន៖ អាកា្ោនោឋ នរាំពង់ឆ្ន ាំង អាកា្ោនោឋ នរកាះរុង 
អាកា្ោនោឋ នបាត់ដ្ាំបង និងអាកា្ោនោឋ ន្ាឹងផម្រតងជាអាកា្ោនោឋ នបម្រមុង និងជាអាកា្ោនោឋ  
នយុទ្ធសាស្ដ្តយូរអផងវង្ម្រាប់ការអភិវឌឍវ ិ្ ័យដឹ្រជញ្ជូ នែាូវអាកា្រ៍ដូ្ចជាវ ិ្ ័យរទ្្ចរណ៍្ ម្របរបរោយ 
្ននិទានភាព និងចិរភាព។ 



ផែនការយុទ្ធសាស្ដ រ្ថវកិា្ម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២០-២០២២ ររៀបចាំរោយ ម្ររមុការងារថវកិាននរដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 កាេបររិចេទ្ ផែ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៩  

ទ្នាឹមនឹងរនះ រដ្៊ីមប៊ីធានាដ្េ់្ុវតថិភាពរប្់យនតរហាះរៅរពេរហាះរ ៊ីង និងចុះចតចាាំបាច់ រដ្ឋរេខា 
ធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ ម្រតូវានរញ្ច ប់ថវកិា្មរមយ រដ្៊ីមប៊ីរធវ៊ីការជួ្ ជុេ និងផរេមែរ ម្រពមទាាំងផថទាាំរេ៊ី 
រហោឋ រចនា្មព័នធអាកា្ោនោឋ នរនុងម្រ្ុរទាាំងអ្់ រដ្៊ីមប៊ីឱ្យម្រ្បតាម្តង់ោរប្់អងគការអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
អនតរជាតិ (ICAO)។ 

ជាមយួោន រនះរដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ រាំពុងផតររនដ្គូរវនិិរោគរេ៊ីអាកា្ោនោឋ នអាទិ្ភាព 
រនុងម្រ្ុរមយួចាំននួ រដ្៊ីមប៊ីរធវ៊ីការវនិិរោគ និងម្របតិបតតិការរម្រកាមរូបភាពភាពជានដ្គូររវាងរដ្ឋ និងឯរជន (PPP) 
ឬរមច៊ី្មបទានព៊ីនដ្គូរអនតរជាតិរែសងៗរដ្៊ីមប៊ីអភិវឌឍអាកា្ោនោឋ នរនុងម្រ្ុរទាាំងរនាះ។ 

៨. វឌ្ឍនភាពប្ផ្នកប្ ព័នធ្ ុវតថភិាពនាាំផ្លូវអាកាស 
រដ្៊ីមប៊ីធានាដ្េ់ការែតេ់រ្វារមមរេ៊ីការងារម្រតួតពិនិតយចរាចរផដ្នអាកា្ និងម្រគប់ម្រគងការរម្រប៊ីម្របា្់ 

ផដ្នអាកា្ម្របរបរោយភាពរជឿទុ្រចិតតព៊ីម្របតិបតតិររ ជាពិរ្្គឺអនរដ្ាំរណ្៊ី រតាមែាូវអាកា្ រដ្ឋរេខាធិការ 
ោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិានកាតពវរិចចម្រគប់ម្រគង និងម្រតួតពិនិតយរេ៊ីការែតេ់រ្វារមមផែនរម្របព័នធ្ុវតថិភាពនាាំែាូវអា 
កា្ រហ៊ីយម្រតូវការចាាំបាច់រនុងការពម្រងឹង្មតថភាពធនធានមនុ្ស និងររៀបចាំបទ្បញ្ាតតិ រមួទាាំងបទ្ោឋ នគតិ 
យុតតពិារ់ព័នធ្ត៊ីព៊ីរ្វារមមនាាំែាូវអាកា្រដ្៊ីមប៊ីម្រតួតពិនិតយរៅរេ៊ីម្របតិបតតិរររ្វារមមចរាចរផដ្នអាកា្ រមួាន៖ 
រ្វារមមចរាចរផដ្នអាកា្ (ATS) រ្វារមមែតេ់ពត៌ានអាកា្ចរវទិ្ា (AIS) រ្វារមមម្របព័នធទារ់ទ្ងនាាំែាូវ 
និងឃ្ា ាំរម៊ីេផដ្នអាកា្ (CNS) រ្វារមមបទ្ោឋ នរហាះរហ៊ីរ (IFPD) រ្វារមមគូរផែនទ្៊ីអាកា្ចរណ៍្ 

(CHART) រ្វារមមែតេ់ពត៌ានឧតុនិយម (MET) និងរ្វារមមរុរររ និង្រស្ដងាគ ះ (SAR)។ 
រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ ានតនួាទ្៊ីរៅរនុងការម្រគប់ម្រគង និងម្រតួតពិនិតយផដ្នអាកា្ (Air 

Space) ទូ្ទាាំងម្របរទ្្រមពុជា និងអភិវឌឍែាូវអាកា្រែាូវអាកា្ជាតិ និងអនតរជាតិ រហ៊ីយបានែតេ់ឱ្យម្ររុមហ ុន 
អាកា្ចរណ៍្ានទ្្សនវ ិ្ ័យេែម្របរ្៊ីរជាងមុនរៅរពេពិភារាអាំព៊ីែាូវរហាះរហ៊ីរថម៊ី។ ឧទាហរណ៍្ ម្ររុមហ ុន 
អាកា្ចរណ៍្មយួផដ្េរាំពុងផ្វងររការរប៊ីរដ្ាំរណ្៊ី រការែាូវរហាះរហ៊ីរអនតរជាតិរៅកាន់រែតតរ្ៀមរាប អាចពិភារា 
ជាមយួនឹងរដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិអាំព៊ីេទ្ធភាពបផនថមរជ៊ីងរហាះរហ៊ីររនុងម្រ្ុរ រៅកាន់រែតតម្រពះ្៊ីហនុ 
ែងផដ្រ។ 

ម្ររុមហ ុនរ្វារមមចរាចរប្ដនអាកាសរមពុជា (Cambodia Air Traffic Service-CATS) ជាម្របតិបតតិររ 
វនិិរោគទ្ទ្េួែុ្ម្រតូវរេ៊ីការែតេ់រ្វារមមចរាចរផដ្នអាកាសទូទងំប្ គទសកមព ជា រហ៊ីយប្ដលមានកាតពវកិចច 
កន ងការម្រគប់ម្រគង និងែតេ់រ្វារមម ញ្ញជ គ េះគហើរចរាចរណ៍្ផ្លូវអាកាស (Air Traffic Control)។ 

បនាា ប់ព៊ីគរម្រាងការ New CNS/ATM ម្រតូវបានបញ្ជ ប់ជាសាថ ពរ រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
បានអនុវតតបទ្ោឋ នរហាះរហ៊ីរថម៊ីរោយរម្រប៊ីម្របា្់ម្របព័នធផ្លក យរណ្ប (PBN) ចាំរពាះអាកា្ោនោឋ នអនតរជាតិ 
ទាាំង៣ រោយកាត់បនថយបានរៅរពេរវោ រយៈចាៃ យរហាះរហ៊ីរ និងនថារដ្៊ីមននការរហាះរហ៊ីរ។  

ជាេទ្ធែេ្ម្រាប់ឆ្ន ាំ២០១៨ រេ៊ីការម្រគប់ម្រគងម្របព័នធ្ុវតថិភាពនាាំែាូវអាកា្រប្់រដ្ឋរេខាធិការោឋ ន 
អាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ ានដូ្ចខាងរម្រកាម៖ 



ផែនការយុទ្ធសាស្ដ រ្ថវកិា្ម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២០-២០២២ ររៀបចាំរោយ ម្ររមុការងារថវកិាននរដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 កាេបររិចេទ្ ផែ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៩  

- បានបញ្ជូ នមស្ដនត៊ីអធិការរិចច (Inspectors) ចាំននួ៧នារ់ រៅទ្ទ្េួការបណ្តុ ះបណាត េរៅរម្រៅម្របរទ្្ 
រេ៊ីផែនរ៖ ANS, ATS, AIS, CNS, PANS-OP & CHART, MET, SAR រដ្៊ីមប៊ីឱ្យាន្មតថភាព 
និងគុណ្វឌឍរ ា្៊ីយតបរៅនឹង្តង់ោរប្់អងគការអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិអនតរជាតិ (ICAO) ។ 

- បានបណ្តុ ះបណាត េមស្ដនត៊ីបរចចររទ្្ឱ្យាន្មតថភាព និងគុណ្វុឌឍន៍ចាំនួន១៧នារ់ ្ម្រាប់ជាំនាញ 
ANS, ATS, AIS, CNS, PANS-OPS & Chart, MET and SAR ។ 

- បានររៀបចាំរិចចម្របជុាំជាតិ និងអនតរជាាំតិរនុងនាមជាាច ្់ែាះ និងជាម្របធានអងគម្របជុាំ ដូ្ចជា៖ រិចចម្របជុាំ 
SEACG, SOUTH EAST ASIA-INDIAN OCEAN ATM COORDINATION GROUP ។ 

- បានចុះរិចចម្រពមរម្រពៀងបរចចររទ្្ ្ត៊ីព៊ីការផរតម្រមូវម្របតិបតតិការរ្វារមមបញ្ហជ រហាះរហ៊ីរ (Operational 

Letter of Agreement) ជាមយួភាគ៊ីនថ រនុងរិចចម្របជុាំ ATM Coordination Technical ។ 
- ផែែរតាមរមមវធិ៊ីរប្់អងគការអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិអនតរជាតិ (ICAO) និង ASEAN បានបញ្ជូ នមស្ដនត៊ីបរចចរ 
រទ្្ ចូេរមួរិចចម្របជុាំម្របចាាំឆ្ន ា្ំ ាំខាន់ៗ រដ្៊ីមប៊ីផ្លា ្់បតូរបទ្ពិរសាធន៍ការងារ និងរធវ៊ីបចចុបបននភាពរិចចការ 
នានាផដ្េពារ់ព័នធនឹងរ្វារមមនាាំែាូវអាកា្។ 

- បានររៀបចាំ ចងម្ររង និងរធវ៊ីបចចុបបននភាពបទ្បញ្ាតតិបរចចររទ្្ CCAR Part 18 ្ត៊ីព៊ីការម្រគប់ម្រគង 
រ្វារមម ATS, AIS, CNS, PANS-OPS & Chart, MET and SAR ។ 

- ្ហការជាមយួអនរជាំនាញការរប្់អងគការអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិអនតរជាតិ រនុងការរោះម្រសាយបញ្ហា ម្របឈម 
រេ៊ីផែនរនាាំែាូវអាកា្ រោយទ្ទ្េួបាននូវេទ្ធែេ ដូ្ចជា៖ រចនា្មព័នធ ឯរសារគតិយុតតិ ធនធាន 
មនុ្ស និងបរម្រងៀនអាំព៊ីបរចចររទ្្ និងន៊ីតិវធិ៊ីរនុងការចុះរធវ៊ីអធិការរិចច។ 

- ររៀបចាំរម្រមងឯរសារ្ម្រាបរធវ៊ីអធិការរិចច និងន៊ីតិវធិ៊ីអនុវតតការងារនានារេ៊ីផែនរ ATS, AIS, CNS, 

PANs-OP & Chart, MET and SAR ។ 
- បានចុះរធវ៊ីងធិការរិចចរេ៊ីផែនរATS, CNS, PANS-OPS រដ្៊ីមប៊ីរ ា្៊ីយតបរៅនឹង Protocol Questionaires 
នន Critical Element ទ្៊ី៧ រប្់ ICAO-USOAP។ 

- បានរបាះពុមព និងែសពវែាយពត៌ានអាកា្ចរណ៍្ ដូ្ចជា៖ AIP Amendment, AIP Supplements, 

AIC ម្រពមទាាំងបានផចរចាយជូនដ្េ់បណាត ម្របរទ្្ជា្ាជិរ ICAO ម្ររុមហ ុនអាកា្ចរណ៍្ជាតិ និង 
អនតរជាតិផដ្េរធវ៊ីម្របតិបតតិការរនុងផដ្នអាកា្រមពុជា។  

- រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ ទ្ទ្េួែុ្ម្រតូវែងផដ្ររេ៊ីការម្រគប់ម្រគង ចាត់ផចង និងែតេ់រ្វារមម 
ឧតុនិយមអាកា្ចរណ៍្ដ្េ់បណាត ម្ររុមហ ុនអាកា្ចរណ៍្ជាតិ និងអនតរជាតិផដ្េរធវ៊ីម្របតិបតតិការរហាះ 
រហ៊ីររៅរមពុជា រដ្៊ីមប៊ីទ្ទ្េួបាននូវ្ុវតថិភាពជូនអាកា្ោនផដ្េរធវ៊ីម្របតិបតតិការ។ 

រដ្៊ីមប៊ីពម្រងឹងម្របព័នធ្ុវតថិភាពរ្វារមមនាាំែាូវអាកា្ម្របរបរោយម្រប្ិទ្ធភាពែព្់ រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា 
្ចរ្ុ៊ីវេិ បានរាំណ្ត់នូវ្រមមភាពអាទិ្ភាព្ម្រាប់អនុវតតឆ្ន ាំ២០២០ ដូ្ចខាងរម្រកាម៖ 

- បនតធានា្ុវតថិភាព និងម្រប្ិទ្ធភាពននការម្រគប់ម្រគងម្របព័នធ្ុវតថិភាពនាាំែាូវអាកា្។ 
- បនតររៀបចាំ និងចងម្ររងបទ្បបញ្ាតតិ ន៊ីតិវធិ៊ី ្តង់ោតម្រមូវការ រ្ចរត៊ីផណ្នាាំ រ្ៀវរៅផណ្នាាំ និងេិែិត 
បទ្ោឋ នគតិយុតតនានាផដ្េទារ់ទ្ងនឹង្តង់ោ និង្ុវតថិភាពនាាំែាូវអាកា្ និងរ្វារមមនាាំែាូវអាកា្។ 



ផែនការយុទ្ធសាស្ដ រ្ថវកិា្ម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២០-២០២២ ររៀបចាំរោយ ម្ររមុការងារថវកិាននរដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 កាេបររិចេទ្ ផែ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៩  

- បណ្តុ ះបណាត េមស្ដនត៊ីអធិការរិចច (Inspectors) រៅរម្រៅម្របរទ្្ឱ្យម្រគប់េរខែ័ណ្ឌ រប្់ ICAO ចាំននួ៧ 
នារ់ ផថមរទ្ៀត។ 

- បនតចុះរធវ៊ីអធិការរិចចរេ៊ីបណាត ម្របតិបតតិររផដ្េបរម្រម៊ីរ្វារមមនាាំែាូវអាកា្។ 
- ចូេរមួរិចចម្របជុាំ និង្ិកាខ សាោ្ាំខាន់ៗរប្់អងគការអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិអនតរជាតិ និងនដ្គូរអនតរជាតិនានា។ 
- ពម្រងឹង និងបណ្តុ ះបណាត េមស្ដនត៊ីជាំនាញបរចចររទ្្បផនថមរៅរនុង និងរម្រៅម្របរទ្្។ 

៩. វឌ្ឍនភាពប្ផ្នកម្របតិបតតកិារហ៉ារហ៊ីរ និងេទ្ធភាពរហាះរហ៊ីរ  
 រដ្៊ីមប៊ីររាបាននូវ្ុវតថិភាពអនរដ្ាំរណ្៊ី រតាមែាូវអាកា្ រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិានភាររិចច 
រនុងការម្រគប់ម្រគង ម្រតួតពិនិតយ និងរចញវញិ្ហា បនប័ម្រតរៅដ្េ់ម្របតិបតតិររអាកា្ចរណ៍្ រ៍ដូ្ចជាបុគគេិរអាកា្ 
ចរណ៍្ និងអាកា្ោនម្រគប់ម្របរភទ្ផដ្េរធវ៊ីម្របតិបតតិការអាជ៊ីវរមមរៅម្រពះរាជាណាចម្រររមពុជា។ រដ្៊ីមប៊ីពម្រងឹង 
ម្របតិបតតិការ និង្ុវតថិភាពរហាះរហ៊ីរម្រ្បតាម្តង់ោរប្់អងគការអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិអនតរជាតិ (ICAO) រដ្ឋរេខា 
ធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិយរចិតតទុ្រោរ់រេ៊ីការងារបរចចររទ្្មយួចាំននួ ផដ្េរមួាន៖ការររៀបចាំបទ្បញ្ាតតិ 
និងបទ្ោឋ នគតិយុតតពារ់ព័នធផដ្េទារ់ទ្ងរៅនឹង្តង់ោ និង្ុវតថិភាពរហាះរហ៊ីរ , ពិនិតយ និងវាយតនមាបរចចរ 
រទ្្រនុងការែតេ់ ផ្លែ រ ដ្រហូត និងបនតវញិ្ហា បនប័ម្រតម្របតិបតតិការែាូវអាកា្ចាំរពាះ្ហម្រោ្ដឹ្រជញ្ជូ នតាម 
ែាូវអាកា្ផដ្េកាន់វញិ្ហា បនប័ម្រតម្របតិបតតិការែាូវអាកា្រប្់រមពុជា រមួទាាំងការវាយតនមាបរចចររទ្្រេ៊ីការ 
អនុញ្ហា តតែតេ់ម្របតិបតតកិាររហាះរហ៊ីរននអាកា្ោនម្រគប់ម្របរភទ្ផដ្េរហាះរហ៊ីររៅរនុង រចញ-ចូេ និង ា្ងកាត់ 
អាកា្រមពុជា។  
 រដ្៊ីមប៊ីធានាបាននូវ្ុតថិភាពរហាះរហ៊ីរ រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិទ្ទ្េួែុ្ម្រតូវរេ៊ីការម្រតួត 
ពិនិតយេរខណ្ៈបរចចររទ្្ននអាកា្ោន ដូ្ចជាការចុះបញ្ជ ៊ីអាកា្ោន ការែតេ់វញិ្ហា បនប័ម្រតេទ្ធភាព 
រហាះរហ៊ីរ វញិ្ហា បនប័ម្រតបញ្ហជ រ់្មតថភាពវ ិ្ វររ និងអនរជាំនាញបរចចររទ្្ជារដ្៊ីម។ រោយអនុរោមតាមចាប់ 
្ត៊ីព៊ីអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ និងបទ្បញ្ាតតិអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ និងផែនការ្រមមភាពផដ្េបានរាំណ្ត់ រដ្ឋរេខាធិការ 
ោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ បានចុះរធវ៊ីអធិការរិចចរៅតាមបណាត ម្ររុមហ ុនអាកា្ចរជាតិ និងអនតរជាតិផដ្េបានរធវ៊ី 
ម្របតិបតតិការអាជ៊ីវរមមរៅរមពុជា ដូ្ចជា៖ ម្រតួតពិនិតយ និងវាយតនមាបរចចររទ្្្ុវតថិភាពរហាះរហ៊ីរ (បនត្ុពេ 
ភាពវញិ្ហា បនប័ម្រតម្របតិបតតិការែាូវអាកា្, បនត្ុពេភាពអាកា្ោនិរ) ម្រតួតពិនិតយ និងវាយតនមាបរចចររទ្្ 
េទ្ធភាពរហាះរហ៊ីរ (បនត្ុពេភាព AOC, AMO, Aircraft) ម្រតួតពិនិតយ និងវាយតនមាអាជាញ ប័ណ្ណបុគគេិរ 
(បនត្ុពេភាព Personnel Licensing) ្ម្រាប់បរម្រម៊ីរ្វារមមអាកា្ចរណ៍្។ 

 រដ្៊ីមប៊ីពម្រងឹងម្របតិបតតិការរហាះរហ៊ីរ និងេទ្ធភាពរហាះរហ៊ីរឱ្យាន្ុវតថិភាពធានាដ្េ់ការរធវ៊ីដ្ាំរណ្៊ី រតាម 
ែាូវអាកា្ រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិបានរាំណ្ត់្រមមភាពការងារអាទិ្ភាពមយួចាំនួន្ម្រាប់អនុវតត 
រៅឆ្ន ាំ២០២០ ានដូ្ចខាងរម្រកាមៈ 

-  ម្រតួតពិនិតយ្ុវតថិភាពអាកា្ចរណ៍្ និងររាងជាងផថររាបរចចររទ្្យនតរហាះ។ 
- រធវ៊ីអធិការរិចច ចាំរពាះម្ររុមហ ុនអាកា្ចរណ៍្ផដ្េបានចុះបញ្ជ ៊ីរៅរនុងម្រពះរាជាណាចម្រររមពុជា។ 
- បណ្តុ ះបណាត េជាំនាញម្រតួតពិនិតយ និងវាយតនមារនុងការែតេ់ ផ្លែ រ បនតវញិ្ហា បនប័ម្រតអាកា្ោន។ 



ផែនការយុទ្ធសាស្ដ រ្ថវកិា្ម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២០-២០២២ ររៀបចាំរោយ ម្ររមុការងារថវកិាននរដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 កាេបររិចេទ្ ផែ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៩  

- បណ្តុ ះបណាត េជាំនាញម្រតួតពិនិតយ និងវាយតនមារនុងការែតេ់ ផ្លែ រ បនតវញិ្ហា បនប័ម្រតម្របតិបតតិការ 
រហាះរហ៊ីរ។  

- បណ្តុ ះបណាត េជាំនាញម្រតួតពិនិតយ និងវាយតនមារនុងការែតេ់ ផ្លែ រ បនតវញិ្ហា បនប័ម្រតអាកា្ោនិរ និង 
បុគគេិរបរម្រម៊ីការរៅតាមបណាត ម្របតិបតតិររអាកា្ចរណ៍្។ 

- បណ្តុ ះបណាត េអធិការរិចចេទ្ធភាពរហាះរហ៊ីរ ្ត៊ីព៊ីរិចចការម្របតិបតតិការែាូវអាកា្ និងររាងជាង 
ជួ្ ជុេយនតរហាះ។ 

- បណ្តុ ះបណាត េធនធានមនុ្សបនតរវន (AMO រយៈរពេជាមធយម២ឆ្ន ាំ រៅម្រពះរាជាណាចម្ររនថ)។ 
- ម្រតួតពិនិតយេទ្ធភាពរហាះរហ៊ីរ ចាំរពាះអាកា្ោន និងររាងជាងរៅរនុង និងរម្រៅម្របរទ្្ 
- រធវ៊ីអធិការរិចចរេ៊ីេទ្ធភាពរហាះរហ៊ីរ ចាំរពាះអាកា្ោន និងររាងជាងរៅរនុង និងរម្រៅម្របរទ្្។ 
- ចុះរធវ៊ីការតាមោន និងការអនុវតត Surveillance Programme ម្រគប់ម្ររុមហ ុនអាកា្ចរណ៍្ផដ្េរាំពុង 
ម្របតិបតតិការរៅរនុងម្របរទ្្រមពុជា។ 

- ចុះរធវ៊ីការបនត្ម្រាប់ម្ររុមហ ុនអាកា្ចរណ៍្នានាផដ្េែុតរាំណ្ត់ និងបនត្ុពេភាពឱ្យម្ររុមហ ុន 
នានា។ 

- បណ្តុ ះបណាត េអាកា្និរជាំនាន់ថម៊ី រដ្៊ីមប៊ីកាា យជាអធិការចុះម្រតួតពិនិតយតាមម្ររុមហ ុនអាកា្ចរណ៍្ 
ផដ្េបានរធវ៊ីម្របតិបតតិការរៅរមពុជា។ 

- បនតតាមោន្ុវតថិភាពរហាះរហ៊ីរតាមម្ររុមហ ុននានា ផដ្េរាំពុងផតម្របតិបតតិការរៅរមពុជា។ 
១០. វឌ្ឍនភាពប្ផ្នកប្ក ខ័ ឌ ចា ់ និងបទ្ោឋ នគតិយុតតអិាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 

ចា ់អាកាសចរស ើវលិប្តូវបានអន ម័តគដ្ឋយរដាសភាកាលពើនងងទើ០៥ ប្ខ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០០៧ និងគដ្ឋយប្ពឹទធស 
ភាកាលពើនងងទើ២៧ ប្ខ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០០៧ គហើយបានប្ កាសដ្ឋក់គអាយគប្ ើប្បាស់គដ្ឋយប្ពេះរា ប្កម ច េះនងងទើ១៩ 
ប្ខមករា ឆ្ន ២ំ០០៨។ ជាមយួោន គនេះផ្ងប្ដរ រដាគលខ្្ិការដ្ឋា នអាកាសចរស ើវលិ (រ.ល.អ.ស) បានចងម្ររង 
និងដ្ឋក់គចញនូវ ទ ញ្ញតាិ្ុវតថិភាព (Cambodia Civil Aviation Regulation-CCAR) ប្ដលទក់ទងដល់ 
 ញ្ញតា ិសាើពើលទធភាពគ េះគហើរ (AIR) ប្ តិ តាិការគ េះគហើរ (OPS) ការផ្ាល់វញិ្ញញ  ន ័ប្ត (PEL) អ្ិការកិចច 
(Inspection) ការគចញវញិ្ញញ  ន ័ប្ត (Certification) គលើគសវាអាកាសោនដ្ឋា ន គសវាប្តួតពិនិតយប្ដនអាកាស 
ប្កុមហ  នអាកាសចរ ៍ និងសនាិ្ុែអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ រមួទងំ ទ ញ្ញតាិ គចចកគទសគផ្េងៗគទៀត និងបានគ វ្ើ 
កិចចប្កសប្មួល ប្នថមជា នា នាា  ់រៅរេ៊ីបទ្បញ្ាតតិ ន៊ីតិវធិ៊ី រ្ចរត៊ីផណ្នាាំ ម្រពមទាាំងបទ្ោឋ នគតិយុតតិមយួ ចាំននួ 
រទ្ៀតរដ្៊ីមប៊ីឱ្យប្ស តាមតប្មូវការ និងអន សាសន៍រ ស់អងាការអាកាសចរស ើវលិអនារជាតិ (ICAO)។ កន ងគនាេះប្ដរ 
រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិបានគរៀ ចំបទ្បញ្ាតតិ សាើពើកមមវ ិ្ ើសនាិស ខអាកាសចរជាតិ (National 

Security Program) កមមវ ិ្ ើស វតថិភាពជាតិ (SSP-State Safety Program) រមមវធិ៊ី្ុវតថិភាពនាាំែាូវអាកា្ កមមវ ិ្ ើ 
ម្រតួតពិនិតយ្ុវតថិភាព (Safety Oversight and Audit) និងប្ពមទងំខិតខំអន វតាប្ផ្នការសកមមភាពប្កតប្មូវ 
រ ស់ខលួនជា គ ាើ រៗប្ស តាមរ កគំគហើញននកមមវ ិ្ ើម្រតួតពិនិតយស វតថិភាពសកលរ ស់អងាការអាកាសចរ្ុ៊ីវលិ 
អនារជាតិ (ICAO-USOAP) គៅកន ងកម្រមិតថាន ក់ជាតិរដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិបានផ្េពវផ្ាយ និង 
ប្សវងយល់សាើពើការអន វតាចា ់អាកាសចរស ើវលិដល់សាថ ប័នរដ្ឋ  និង្ហម្រោ្ដឹ្រជញ្ជូ នតាមែាូវអាកា្។  



ផែនការយុទ្ធសាស្ដ រ្ថវកិា្ម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២០-២០២២ ររៀបចាំរោយ ម្ររមុការងារថវកិាននរដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 កាេបររិចេទ្ ផែ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៩  

ជាមយួោន រនះ រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិបានររៀបចាំផែនការផរតម្រមូវ (Corective Action 

Plan-CAPs) រដ្៊ីមប៊ីរោះម្រសាយចាំណុ្ចរែាយ (Findings) រេ៊ីជាំនាញ LEG (11 CAPs), ORG (04 CAPs), 

PEL (54 CAPs), OPS (80 CAPs), AIR (43 CAPs) និងបានោរ់បញ្ចូ េរនុង ICAO Website។  ទ្នាឹម 
នឹងរនះរដ្៊ីមប៊ីឱ្យវ ិ្ ័យអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិពម្រងឹងបានរេ៊ីផែនរ្ុវតថិភាព និង្នតិ្ុែម្របរបរោយម្រប្ិទ្ធភាព និង 
្រកិ្ិទ្ធភាព រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិបាននឹងកំព ងគរៀ ចំប្សវង រក ំនយួ គចចកគទសព៊ីនដ្គូរកន ង 
ការគរៀ ចំ ទ ញ្ញតតិគសដាកិចច និងបទ្បញ្ាតតបិរចចររទ្្មយួចាំនួនរទ្ៀត គដើមបើធានាបាននូវ រកិារ  ្រកិចចកន ង 
វស័ិយដឹក ញ្ជូ នផ្លូវអាកាសប្ ក គដ្ឋយនិរនតភាព។  

បទ្បបញ្ាតតិ និងន៊ីតិវធិ៊ី (Regulations and Procedures) ចាំននួ៧  ម្រតូវបានពិនិតយ និងរធវ៊ីបចចុបបនន 
ភាព ផដ្េរមួានដូ្ចខាងរម្រកាម៖ 

-  CCARs part 12, issue 4, revision 2, 18 September 2018 

- CCARs part 18, issue 3, revision 0, 16 November 2018 

- CCARs part 1, issue 3, revision 1, 04 October 2018 

- Aerodrome Inspect Mannual, issue 2, revision 1, 04 October 2018 

- IRLA procedure Mannual, issue 2, revision 0, 04 October 2018 

- Enforcement Policy and Procedure, issue 2, revision 0, 04 October 2018 

- Policy and Procedure for issuance of exemption, issue 2, revision 0, 04 October 2018។ 
១១.  វឌ្ឍនភាពគលើប្ផ្នកការចូលរមួពើវស័ិយឯក ន និងការគ វ្ើឯក នភាវ ូនើយកមម  

រដ្៊ីមប៊ីជម្រមុញ និងរេ៊ីរទឹ្រចិតតការវនិិរោគរប្់វ ិ្ ័យឯរជន និងសាថ ប័នហរិញ្ាវតថុរនុងការចូេរមួសាត រ 
និងអភិវឌឍរហោឋ រចនា្មព័នធសាធារណ្ៈ ម្រពមទាាំងវ ិ្ ័យបរងក៊ីនែេិតភាពរ្ដ្ឋរិចចរែសងរទ្ៀត ម្របរបរោយ 
្រកិ្ិទ្ធភាព និងម្រប្ិទ្ធភាពែព្់ម្របរបរោយឧតតានុវតតអនតរជាតិ (International Best Practice) ្ាំរៅរមួ 
ចាំផណ្រម្រទ្ម្រទ្ង់ចិរភាពននរាំរណ្៊ី នរ្ដ្ឋរិចចរយៈរពេផវង និងបរងក៊ីន្មតថភាពម្របរតួម្របផជងរប្់រមពុជា រនុង 
បរកិារណ៍្នន្ាហរណ្រមមរ្ដ្ឋរិចច តាំបន់ និង្រេរោរ។ រដាគលខ្្ិការដ្ឋា នអាកាសចរស ើវលិមាន 
គោលនគោបាយ និងទិសគៅចាស់លាស់កន ងការធានាឱ្យបាននូវរម្រមិតសមតថភាព, គហដ្ឋា រចនាសមព័នធអាកាស 
ោនដ្ឋា នថាន ក់ជាតិ-អនារជាតិ និងប្ ព័នធនាផំ្លូវអាកាសឱ្យបានប្គ ់ប្ោន់ប្ស គៅតាមតម្រមូវការ គដ្ឋយធានាបាន 
នូវការគប្ ើប្បាស់សមតថភាពជាអតិ រមា និងការប្គ ់ប្គងឱ្យមានប្ សិទធភាពនូវគហដ្ឋា រចនាសមព័នធ ទងំគនាេះតាម 
រយៈ គងកើនការចូលរមួពើវស័ិយឯក ន។ 

ការចូលរមួពើនដ្គូរឯក ន-រដ្ឋ (Public Private Partnership-PPP) បានកាល យគៅជាយ ទធសាស្ដសា 
មូលដ្ឋា នកន ងការអភិវឌ្ឍន៍គហដ្ឋា រចនាសមព័នធ និងគសវាកមមអាកាសចរស ើវលិរៅរមពុជា។ កនលងមកការអភិវឌ្ឍន៍ 
គហដ្ឋា រចនាសមព័នធអាកាសោនដ្ឋា នអនតរជាតិមយួចំនួន ប្តូវបានរា រដ្ឋា ភិបាលគ វ្ើសមបទនឱ្យគៅប្កុមហ  ន 
ឯក នគប្កាមយនតការភាពជានដគូរវាងរដា និងឯក ន (PPP) តាមទប្មង់សាងសង់-អា ើវកមម-គផ្ារ/BOT។ 
ជាក់ប្សតងប្កុមហ  នសមបទនអាកា្ោនដ្ឋា នចំននួ២ បាននឹងកំព ងដំគ ើ រការ  ្រកិចចរ ស់ខលួនគឺ ១-ប្កុមហ  ន 
អាកាសោនដ្ឋា នកមព ជា (Cambodia Airports/SCA) ប្ដលបានប្គ ់ប្គង និងចូលរមួកន ងការអភិវឌ្ឍន៍ 



ផែនការយុទ្ធសាស្ដ រ្ថវកិា្ម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២០-២០២២ ររៀបចាំរោយ ម្ររមុការងារថវកិាននរដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 កាេបររិចេទ្ ផែ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៩  

គហដ្ឋា រចនាសមព័នធអាកាសោនដ្ឋា នអនារជាតិភនំគពញ  គសៀមរា  និងគខតាប្ពេះសើហន  រម្រកាមទ្ម្រមង់វនិិរោគ 
សាង្ង់-អាជ៊ីវរមម-រែារ (BOT)  រេ៊ីរហោឋ រចនា្មព័នធអាកា្ោនោឋ នផដ្េានម្រសាប់ (brownfield) ផដ្េ 
រយៈរពេ្មបទាន្ម្រាប់អាកា្ោនោឋ នអនតរជាតិទាាំង៣ ្រុប ៤៥ឆ្ន ាំ (ព៊ីឆ្ន ាំ១៩៩៥-២០៤០) ២-
ប្កុមហ  នសមបទនអាកាសោនដ្ឋា នអនតរជាតិអងគរថម៊ី (Angkor International Airport Investment (Cambodia 

Co.,Ltd) ប្ដលទទលួបានសិទធិកន ងការប្គ ់ម្រគង និងចូលរមួកន ងការអភិវឌ្ឍគហដ្ឋា រចនាសមព័នធអាកាសោនដ្ឋា ន 
អនារជាតិអងគរងមើ រម្រកាមទ្ម្រមង់វនិិរោគ សាង្ង់-អាជ៊ីវរមម-រែារ (BOT) រសាងរហោឋ រចនា្មព័នធអាកា្ោន 
ោឋ នអនតរជាតិថម៊ី (greenfield) រេ៊ីនែាដ្៊ីទ្ាំហាំ ៧០០ហរិតា រដ្៊ីមប៊ីរម្រប៊ីម្របា្់្ម្រាប់អភិវឌឍ អាកា្ោនោឋ ន 
អនតរជាតិរ្ៀមរាប-អងគរ ផដ្េានរយៈរពេវនិិរោគចាំននួ៥៥ឆ្ន ាំ (ព៊ីឆ្ន ាំ២០១៦-២០៧១) រោយរម្រប៊ីម្របា្់ 
ទុ្នវនិិរោគចាំននួម្របាណ្ ៨៨០ ោន ដុ្ោា រ រោយ្មបទានិរចិន និង ៣-ម្ររុមហ ុន រែមបូឌា ផអ រែត 
អិុនរវ្មិន (Cambodia Airport Investment) បានទ្ទ្េួ្ិទ្ធរនុងការម្រគប់ម្រគង និងចូេរមួអភិវឌឍ 
រហោឋ រចនា្មព័នធអាកា្ោនោឋ នអនតរជាតិភនាំរពញថម៊ី (Greenfield) រេ៊ីនែាដ្៊ីចាំននួ ១២០០ ហរិតា ផដ្េរម្រប៊ី 
ម្របា្់ទុ្នវនិិរោគចាំននួ ១ ៥០០ ោនដុ្ោា រ រនុងរនាះរោឋ ភិបាេបានទ្ទ្េួភាគហ ុនចាំនួន ១០ ភាគរយ ។   

ចាំរពាះគសវារមមនាផំ្លូវអាកាស ប្តូវបានរាជរោឋ ភិបាេម្របគេ់្ិទ្ធវនិិរោគជូនម្ររុមហ ុនគសវាកមមចរាចរ 
ប្ដនអាកាស កមព ជា (CATS) រម្រកាមរូបភាព សាង្ង់-ម្របតិបតតិការ-រែារ (BCT)  ផដ្េានរយៈរពេ៣៩ឆ្ន ាំ 
គិតចាប់ព៊ីឆ្ន ាំ២០០២ ដ្េ់ឆ្ន ាំ២០៤១ ផដ្េម្រគ ់ប្គង និងទំគនើ កមមបរចចរវទិ្ាឧបររណ៍្នាាំែាូវអាកា្ គដ្ឋយ 
ប្កុមហ  នគសវាកមមចរាចរប្ដនអាកាសកមព ជា (CATS)។  

ប្កុមហ  នអាកាសចរ ៍ជាតិកមព ជា-អងារ (Cambodia Angkor Air) ក៏ប្តូវបាន គងកើតគ ើងរវាងប្កុមហ  ន
អាកាសចរណ៍្គវៀតណាម ៤៩ ភាគរយ រា រដ្ឋា ភិបាលកមព ជា ២៦ ភាគរយ  និងវនិិគោគិនកន ងប្សុក ២៥ 
ភាគរយ។  ប្កុមហ  នអាកាសចរ ៍ឯក នកន ងប្សុកចំននួ៧ បាននឹងកំព ងប្ តិ តតិការគ េះគហើរដឹក ញ្ជូ នអនក 
ដំគ ើ រ និងទំនិញ ដូចជា៖ ១) ម្ររុមហ ុនអាកា្ចរណ៍្ Cambodia Angkor Air ២) ម្ររុមហ ុនអាកា្ចរណ៍្ 

Sky Angkor Airlines  ៣) ម្ររុមហ ុនអាកា្ចរណ៍្ JC Cambodia Airlines ៤) ម្ររុមហ ុនអាកា្ចរណ៍្ 

Lanmier Airlines ៥) ម្ររុមហ ុនអាកា្ចរណ៍្ Cambodia Airways ៦) ម្ររុមហ ុនអាកា្ចរណ៍្ 

HELISTAR (Cambodia) ៧) ម្ររុមហ ុនអាកា្ចរណ៍្ Cambodia Hellicopter។  
ជាមយួោន រនះ ប្កុមហ  នអាកាសចរណ៍្មយួចំនួនគទៀតបាននឹងកំព ងបាំរពញន៊ីតិវធិ៊ី រដ្៊ីមប៊ីគសនើស ំវញិ្ញញ  ន 

 ័ប្តប្ តិ តតិការគ េះគហើរ (AOC) ពើរដាគលខ្្ិការដ្ឋា នអាកាសចរស ើវលិ ដូ្ចជា៖ ម្ររុមហ ុន Air Siem Reap, 

ម្ររុមហ ុន Cambodia MJ Airlines, ម្ររុមហ ុន Damrey Airlines ជារដ្៊ីម គដើមបើដំគ ើ រការគ េះគហើរដឹក ញ្ជូ ន 
អនកដំគ ើ រ និងទំនិញកន ងប្សុក និងគប្ៅប្សុក។  

ការចូេរមួរនុងភាពជានដ្គូររវាងរដ្ឋ និងឯរជន (PPP) បានបងាា ញព៊ី្ញ្ហា វជិជានមយួ្ម្រាប់ជម្រមុញ 
ឱ្យានរាំរណ្៊ី ន និងម្រទ្ម្រទ្ង់ចិរភាពននរាំរណ្៊ី នរ្ដ្ឋរិចចរមពុជារយៈរពេផវង ជាពិរ្្បរងក៊ីន្មតថភាពម្របរតួ 
ម្របផជងរប្់រមពុជា រនុងបរកិារណ៍្នន្ាហរណ្រមមរ្ដ្ឋរិចចតាំបន់ និងពិភពរោរ។ 

ចាំរពាះគរម្រាង និងទិ្្រៅអភិវឌឍសាង្ង់ សាត រ និងផរេមែអាកា្ោនោឋ នរប្់រមពុជារនុងរយៈរពេ 
រនាងមររនះានការវវិតតគរួឱ្យរត់្ាំោេ់ រនុងរនាះរយ៊ីងាន៖ 



ផែនការយុទ្ធសាស្ដ រ្ថវកិា្ម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២០-២០២២ ររៀបចាំរោយ ម្ររមុការងារថវកិាននរដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 កាេបររិចេទ្ ផែ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៩  

 គរម្រាងសាង្ង់អាកា្ោនោឋ នថម៊ីរៅរែតតរ្ៀមរាប អាកា្ោនោឋ នថម៊ីរៅភនាំរពញ អាកា្ោន 
ោឋ នថម៊ីរៅរែតតរកាះរុង (តារាសាគរ) និងអាកា្ោនោឋ នបនាា ប់បនសាំ ដូ្ចជា រៅរបា៉ា យផប៉ាត រៅ 
រកាះរុង (អាកា្ោនោឋ នបចចុបបននម្ររុងរែមរៈភូមិនា) និងរៅតាំបន់ភូមិភាគឥសាន (រែតតមណ្ឌ េគ៊ីរ ៊ី 
ឬរែតត្ាឹងផម្រតង ឬរែតតរតនគ៊ីរ ៊ី) ។េ។ 

 រោងតាមការពាររណ៍្អនរដ្ាំរណ្៊ី រតាមែាូវអាកា្្ម្រាប់រយៈរពេផវង គឺរៅរនុងឆ្ន ាំ២០២០ រមពុជា 
នឹងទ្ទ្េួបានអនរដ្ាំរណ្៊ី រតាមែាូវអាកា្ចាំនួន៨ (រាប់ផតាខ ង) ោននារ់ និងរៅឆ្ន ាំ២០៣០ ាន 
ចាំននួរហូតដ្េ់រៅ ១៥ ោននារ់ (រាប់ផតាខ ង)។ 

 ដូ្រចនះការអភិវឌឍន៍ ការសាត រ និងផរេមែរអាកា្ោនោឋ នទាាំងថម៊ី ទាាំងចា្់រៅរនុងម្របរទ្្រមពុជា គឺរធវ៊ី 
រ ៊ីងម្រ្បរៅតាមរាំរណ្៊ី ន និងការពាររណ៍្ខាងរេ៊ី រនុងរនាះរយ៊ីងរ៍ម្រតូវការផរេមែរ និងរធវ៊ីទ្ាំរន៊ីបរមម 
ម្របព័នធម្រគប់ម្រគងចរាចរណ៍្ផដ្នអាកា្ឱ្យម្រ្បរៅតាមរាំរណ្៊ី នរនះែងផដ្រ។ 

 ការបា៉ា ន់សាម នទុ្នវនិិរោគ្រុប្ម្រាប់ការអភិវឌឍន៍រហោឋ រចនា្មព័នធអាកា្ោនោឋ ន និងម្របព័នធ 
ម្រគប់ម្រគងចរាចរណ៍្ផដ្នអាកា្ (ទាាំងផែនរទ្ន់ និងផែនររងឹ) គឺានចាំននួជាង ៣ ៧៤៨ោនដុ្ោា រ 
អារមររិ ្ម្រាប់រយៈរពេ៥ឆ្ន ាំ (២០១៨-២០២៣)។ ការអភិវឌឍន៍ទាាំងរនះ គឺបានរោយសារការ 
ចូេរមួរនុងភាពជានដ្គូរវាងរដ្ឋ និងឯរជន (PPP-Public Private Partnership) ផដ្េជារតាត វជិជាន 
មយួ្ម្រាប់ជម្រមុញឱ្យានរាំរណ្៊ី នរ្ដ្ឋរិចចរមពុជារយៈរពេផវង ជាពិរ្្បរងក៊ីន្មតថភាពម្របរតួ 
ម្របផជងរនុងការដឹ្រជញ្ជូ នអនរដ្ាំរណ្៊ី រ និងទ្ាំនិញ (រនុងម្រ្ុរ និងរម្រៅម្រ្ុរ) តាមែាូវអាកា្រប្់រមពុជា 
រនុងបរកិារណ៍្នន្ាហរណ្រមមរ្ដ្ឋរិចចតាំបន់ និងពិភពរោរ។ 

១២. វឌឍនភាពផែនរ្នតិ្ ុែអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 ្នតិ្ុែអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិគឺ ជាផែនរមយួផដ្េរដ្៊ីរតួនាទ្៊ី្ាំខាន់រដ្៊ីមប៊ីធានាដ្េ់្ុវតថិភាពរប្់អាកា្ 
ោន  និង្ុវតថិភាពរប្់អនរដ្ាំរណ្៊ី រតាមែាូវអាកា្ ទាាំងរៅរនុងបររិវណ្អាកា្ោនោឋ នសាថ ន៊ីយអ៍នរដ្ាំរណ្៊ី រ 
និងរៅរេ៊ីអាកា្ោន។ រដ្៊ីមប៊ីអនុវតត្រមមភាពការងារឱ្យម្រ្បតាម្តង់ោ និងអនុសា្ន៍រប្់អងគការ 
អាកា្ចរ្ុ៊ីវេិអនតរជាតិ  និងរដ្៊ីមប៊្ី ម្រមួេដ្េ់រិចចការពារ្នតិ្ុែអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិរៅរមពុជា រដ្ឋរេខាធិការ 
ោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិបានររៀបចាំនូវបទ្បញ្ាតតិ ន៊ីតិវធិ៊ី ្តង់ោរ តម្រមូវការ រមមវធិ៊ី រ្ៀវរៅផណ្នាាំមយួចាំននួផដ្េ 
ទារ់ទ្ងនឹងវធិានការ្នតិ្ុែ និងការដឹ្រជញ្ជូ នទ្ាំនិញរម្រោះថ្នន រ់ឱ្យម្រ្បតាបតាម្តង់ោរប្់អងគការអាកា្ 
ចរ្ុ៊ីវេិអនតរជាតិ ជាពិរ្្គឺម្របព័នធជាតិម្រតួតពិនិតយ្នតិ្ុែអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិរៅរមពុជា ផដ្េរមួានដូ្ច 
ខាងរម្រកាម៖ 

- រមមវធិ៊ីជាតិ្នតិ្ុែអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ (National Civil Aviation Security Programme) 

- រមមវធិ៊ីជាតិម្រតួតពិនិតយគុណ្ភាព្នតិ្ុែអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ (National Civil Aviation Security 

Quality Control Programme) 

- រមមវធិ៊ីជាតិបណ្តុ ះបណាត េ្នតិ្ុែអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ (National Civil Aviation Security 

Training Programme) 

- រមមវធិ៊ីជាតិ្ម្រមប្ម្រមួេដឹ្រជញ្ជូ នែាូវអាកា្ (National Air Transport Facilitation Programme) 

- រមមវធិ៊ី្នតិ្ុែអាកា្ោនោឋ ន (Airport Security Programme) 

- កមមវ ិ្ ើប្ តិ តតិករសនតិស ខអាកាសោន (Aircraft Operator Security Programme)។ 



ផែនការយុទ្ធសាស្ដ រ្ថវកិា្ម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២០-២០២២ ររៀបចាំរោយ ម្ររមុការងារថវកិាននរដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 កាេបររិចេទ្ ផែ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៩  

 ជារ់ផ្តងឆ្ន ាំ២០១៨ រនះ រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិបានររៀបចាំរមមវធិ៊ីបណ្តុ ះបណាត េ និង 
រប៊ីរវគគបណ្តុ ះបណាត េដ្េ់មស្ដនត៊ី្នតិ្ុែ មស្ដនត៊ីតាមបណាត ម្ររ្ួង-សាថ ប័ននានា និងម្ររុមហ ុនឯរជនមួយចាំននួ 
ផដ្េពារ់ព័នធនឹងការអនុវតតការងារជារ់ផ្តងរៅតាមបណាត អាកា្ោនោឋ នអនតរជាតិទាាំង៣ បានចាំននួ៥វគគ 
រនុងរនាះវគគ្ិរារម្រមិតបឋមចាំននួ៣វគគ និងវគគរម្រប៊ីម្របា្់ា៉ា ្ុ៊ីន x-Ray ចាំននួ២វគគ។ ទ្នាឹមនឹងរនះផដ្រ បនាា ប់ព៊ី 
ទ្ទ្េួរង្វនរមមព៊ីអងគការអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិអនតរជាតិ (ICAO USAP Audit) ផដ្េបានមររធវ៊ី្វនរមមរេ៊ី 
ផែនរ្នតិ្ុែអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ ព៊ីនថៃទ្៊ី២០-២៨ ផែតុោ ឆ្ន ាំ២០១៦ ម្ររុមការងារបរចចររទ្្ ICAO USOAP / 

USAP-CMA រប្់រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ បានរធវ៊ីការរោះម្រសាយនូវបញ្ហា មយួចាំននួ ផដ្េបានររ 
រ ៊ីញរោយម្ររុម្វនរររប្់អងគការអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិអនតរជាតិ ដូ្ចជារងវះខាតបទ្ោឋ នគតិតយុតតិ ធនធាន 
មនុ្ស និងវធិានការការពារ្នតិ្ុែអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិរៅ តាមបណាត អាកា្ោនោឋ ន រ៍ដូ្ចជារៅតាមអាកា 
្ោន។ ជាមយួោន គនេះ រដាគលខ្្ិការដ្ឋា នអាកាសចរស ើវលិបានគរៀ ចំគ ើរសិកាខ សាលាផ្េពវផ្ាយកមមវ ិ្ ើ 
ជាតិសនតិស ខអាកាសចរស ើវលិដល់ប្កសួង-សាថ  ័ន និងម្របតិបតតិររអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិនានា។ 

រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិបានពិនិតយ និងរធវ៊ីបចចុបបននភាពនូវរមមវធិ៊ី្នតិ្ុែអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
ពិនិតយផរ្ម្រមួេរមមវធិ៊ីភាពអា្ននអាកា្ោនោឋ នភនាំរពញ និងរមមវធិ៊ី្នតិ្ុែអាកា្ោនោឋ នរែតតម្រពះ្៊ីហនុ  
ម្រពមទាាំងបទ្ោឋ នគតិយុតតិមួយចាំននួរទ្ៀត ្ម្រាប់អនុវតតការងារម្របចាាំនថៃរៅនាយរោឋ ន្នតិ្ុែអាកា្ចរ្ុ៊ី 
វេិ និងតាមបណាត ម្របតិបតតិររអាកា្ចរនានាផដ្េពារ់ព័នធនឹងការែតេ់រ្វារមមអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិរៅរមពុជា។   

ទិសគៅ នត្ម្រាបឆ្ន ាំ២០២០ រដាគលខ្្ិការដ្ឋា នអាកាសចរស ើវលិ បានររៀបចាំផែនការ្រមមភាព 
អាទិ្ភាពមយួចាំនួន រដ្៊ីមប៊្ី រម្រមចរោេបាំណ្ងរោេនរោបាយ ផដ្េរមួានៈ ១- ពិនិតយផរ្ម្រមួេរមមវធិ៊ី 
ជាតិបណ្តុ ះបណាត េ្នតិ្ុែអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ និងរមមវធិ៊ីបណ្តុ ះបណាត េ្នតិ្ុែអាកា្ោនោឋ ន ២-ចុះ 
ម្រតួតពិនិតយរមមវធិ៊ី្នតិ្ុែអាកា្ោនោឋ នអនតរជាតិ និងផែនការភាពអា្ននអាកា្ោនោឋ ន ៣-គរៀ ចំគ ើក 
វគា  ត េះ ណាត លសនតិស ខអាកាសចរស ើវលិមយួចំននួបផនថមរទ្ៀតដល់មស្ដនតើរា ការ ក៍ដូចជា  គាលិកម្របតិបតតិររ 
អាកាសចរស ើវលិ និង ៤-ចុះរធវ៊ីអធិការរិចច វាយតនមា និងរធវ៊ីរត្តការអនុវតតការងារម្រតួតពិនិតយរមមវធិ៊ី្នតិ្ុែ 
និងគុណ្ភាព្នតិ្ុែរប្់ម្របតិបតតិររអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ។ 

៣ -  បញ្ហា ព្បឈម្ (សដ្លម្រតវូយកចិតេទ៊ុកដ្ឋកក់នុងឆ្ន ២ំ០១៩ និងឆ្ន ខំាងម្៊ុខ) 

ទ្នាឹមនឹងការរ ៊ីរចរម្រម៊ីនរេ៊ីវ ិ្ ័យអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិរៅរមពុជា រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
រៅានរតាត ម្របឈមមួយចាំននួផដ្េបានររ៊ីតរ ៊ីងព៊ីការអនុវតតថវកិារមមវធិ៊ី រហ៊ីយចាាំបាច់ម្រតូវានដ្ាំរណាះម្រសាយ 
ផដ្េរមួានដូ្ចខាងរម្រកាម៖ 

- នាយរោឋ ន និងអងគភាពមយួចាំននួរៅពុាំទាន់បានចូេរមួ្រមមរៅរនុងការររៀបចាំផែនការយុទ្ធសាស្ដ្ត 
ថវកិាជារហតុរធវ៊ីឱ្យម្ររុមការងារថវកិាជបួការេាំបាររនុងការបូរ្រុប និងររៀបចាំរាំណ្ត់្ូចនាររ 
និងរោេរៅ្ូចនាររ្ម្រាប់រធវ៊ីការវា្់ផវងេទ្ធែេផដ្េ្រម្រមចបាន។ 

- អងគភាពថវកិាជបួការេាំបាររៅរនុងការម្របមូេរបាយការណ៍្េទ្ធែេព៊ីតាមបណាត នាយរោឋ ន និង 
អងគភាពមយួចាំនួន រដ្៊ីមប៊ីររៀបចាំរបាយការណ៍្្មិទ្ធរមមជូនម្ររ្ួងរ្ដ្ឋរិចច និងហរិញ្ាវតថុ។ 



ផែនការយុទ្ធសាស្ដ រ្ថវកិា្ម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២០-២០២២ ររៀបចាំរោយ ម្ររមុការងារថវកិាននរដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 កាេបររិចេទ្ ផែ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៩  

- រងវះខាតថវកិា្ម្រាប់ចាំណាយរេ៊ីការអភិវឌឍសាថ ប័នគឺ មិនអាចបាំរពញបានតាមតម្រមវូការរប្់ 
នាយរោឋ ន/អងគភាព ផដ្េរធវ៊ីឱ្យប៉ាះពាេ់ដ្េ់ផែនការ្រមមភាពផដ្េបានរាំណ្ត់រៅរនុ ងផែនការ 
យុទ្ធសាស្ដ្តថវកិា។ 

- ផែែរតាមអនុសា្ន៍ផណ្នាាំរប្់្វនររអងគការអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិអនតរជាតិ ្ាំណូ្មពរ ម្រតវូបរងក៊ីត 
ឱ្យានថវកិាបម្រមងុ្ម្រាប់ចុះម្របតិបតតិការរពេានរម្រោះថ្នន រ់ ឬឧបទ្ារហតុយនតរហាះររ៊ីតរ ៊ីង។ 

- ចាំននួម្ររុមហ ុនអាកា្ចរណ៍្ររ៊ីនរ ៊ីងព៊ីមយួឆ្ន ាំរៅមយួឆ្ន ាំជាេាំោប់ ជារហតុរធវ៊ីឱ្យានកងវេះខ្ត 
្នធានមន សេ (មស្ដនត៊ីអធិការរិចច)រេ៊ីវ ិ្ ័យអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ សប្មា ់គដ្ឋេះប្សាយ ញ្ញា ប្ ឈម 
និង នតគវណ្ផដ្េម្រតូវការបណ្តុ ះបណាត េជាចាាំបាច់។ 

- រងវះខាតបទ្បញ្ាតតិបរចចររទ្្ និងបទ្ោឋ នគតិយុតតមយួចាំនួនរប្់វ ិ្ ័យអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ ផដ្េ 
ចាាំបាច់ម្រតូវការររៀបចាំ និងរធវ៊ីបចចុបបននភាពររៀងរាេ់ឆ្ន ាំ រដ្៊ីមប៊ីឱ្យម្រ្បរៅតាមតម្រមូវការ និងការវវិឌឍន៍ 
រប្់អងគការអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិអនតរជាតិ (ICAO) ផដ្េបទ្បញ្ាតតិទាាំងអ្់រនាះ រមួានផែនរ៖ 
LEG, ORG, AIR, PEL, OPS, DGs, ANS, AIG, AGA) 

- ព ុំទាន់មានអនក ំនាញការ រគទសម្រគប់ម្រោន់ មរ ួយគរៀ ចំផែនការរម្ម្រាប់អភិវឌឍអាកា្ចរ 
្ុ៊ីវេិ (Master Plan for Civil Aviation) និង ទ ញ្ញតតិ គចចកគទសទាាំង៩ផែនរ ម្រពមទាាំងន៊ីតិវធិ៊ី 
នានារេ៊ីវ ិ្ ័យអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 

- ព ំមានងវកិាប្គ ់ប្ោន់សប្មា ់អភិវឌ្ឍគហដ្ឋា រចនាសមព័នធអាកាសចរ្ុ៊ីវេិ ដូ្ចជា៖ (ការជួ្ ជុេ 
ែាូវរត់ ប៉ាមបញ្ហជ រហាះរហ៊ីរ តបណារ ញទឹ្រ តបណារ ញអគគ៊ី្ន៊ី ជួ្ ជុេអោរសាថ ន៊ីអនរដ្ាំរណ្៊ី រ និង 
អោររដ្ឋបាេជារដ្៊ីម) រ៍ដូ្ចជាការទិ្ញឧបររណ៍្្ាភ រៈបរកិាខ របរចចររទ្្មយួចាំននួ្ម្រាប់បរម្រម៊ី 
ឱ្យការងារែតេ់រ្វារមមឧតុនិយម  រុរររ និង្រស្ដងាគ ះរ្ុ៊ីបអរងកតរម្រោះថ្នន រ់អាកា្ចរណ៍្។ 

 
៤-   វិននការលោេនលបាបាយសព្ាប់រមម្ចាំផណរនន វតតអាទភិាពគោលនគោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល 

និង វិធានគោលនគោបាយសដ្លានចរកិមម្វិសយយ និងអនេរវិសយយ សម្រាប់ឆ្ន ២ំ០២០-២០២២ 

៤.១ គោលនគោបាយសប្មា ់អា តតទិ្៊ី៦ (២០១៨-២០២៣) 
គសវាកមមដឹក ញ្ជូ នតាមផ្លូវអាកាសននប្ពេះរាជាណាចប្កកមព ជា នឹងចូលរមួគ វ្ើអតិ រមាន៊ីយកមមផ្លប្ គោ  

ន៍គសដាកិចចដល់ប្ពេះរាជាណាចប្កកមព ជា រមួទងំវស័ិយពា ិ ជកមម និងគទសចរ ៍ គដ្ឋយមានសងាតិភាពជាមយួ 
គោលនគោបាយថាន ក់អនារជាតិ និងតំ ន់។ កន ងមូលគហត គនេះ ប្ពេះរាជាណាចប្កកមព ជានឹងែិតែាំគ វ្ើការគរៀ ចំឱ្យ 
មានគសវាកមមដឹ្រជញ្ជូ នផ្លូវអាកាសមយួប្ដលមានលកខ ៈទន់ភលន់  ត់ប្ ន និងមានសនិទនកមមប្តឹមប្តូវ ំផ្ ត 
ជាមយួនឹង ណាា ប្ គទសនានារៅរនុងតាំបន់ និងរម្រៅតាំបន់តាមប្ដលអាចគ វ្ើគៅបានគដើមបើជាមគ្ាបាយមយួ 
កន ងការ គងកើនបានកប្មិតប្ គសើរ ំផ្ តទងំ រមិា  គ  ភាព និងការរ ើកចគប្មើនគៅម ខកន ងគសវាកមមដឹក ញ្ជូ ន 
ផ្លូវអាកា្ទងំកប្មិតជាតិ និងអនតរជាតិ ។  

គោលនគោបាយជាតិគនេះ បានរដ្៊ីរតនួាទើោ៉ា ងសំខ្ន ់ និងជាគនលឹេះគៅកន ងការោបំ្ទដល់យ ទធសាស្ដសា 
ចត គកា ដំណាក់កាលទើ៣រ ស់រា រដ្ឋា ភិបាល ប្ដលមានវសិាលភាព្ំៗកន ងការពប្ងឹងទំនាក់ទំនងទងំកន ង 



ផែនការយុទ្ធសាស្ដ រ្ថវកិា្ម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២០-២០២២ ររៀបចាំរោយ ម្ររមុការងារថវកិាននរដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 កាេបររិចេទ្ ផែ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៩  

និងគប្ៅប្ គទស រដ្៊ីមប៊ី ប្មុញកំគ ើ នគសដាកិចច និងគលើកទឹកចិតាដល់សហប្ោសនានាក៏ដូចជាការ គងកើតគំនិត 
ងមើៗ ប្ដលគ វ្ើឱ្យសគប្មចបាននូវគសដាកិចចមយួប្ដលគ ើកទូលាយមានសនា េះគៅម ខ និងមានការគ វ្ើសមាហរ កមម 
គៅកន ងប្ក ែណ្ឌ អនារជាតិ។  

៤.២  វធិានការគោលនគោបាយផដ្េានចរតិតាមវ ិ្ យ័ និងអនតរវ ិ្ ័យសប្មា ់ឆ្ន ាំ២០២០-២០២២ 
គដើមបើចូលរមួអន វតតគោលនគោបាយគ ើកចំហរគ ើងគមឃ (Open Sky) រ ស់រា រដ្ឋា ភិបាលកមព ជា សប្មា ់ 

នើតិកាល ទើ៦ ននរដាសភា ប្ពមទងំគដើមបើពប្ងឹងគ  ភាពគសវាកមមអាកាសចរ្ុ៊ីវលិ រដាគលខ្្ិការដ្ឋា នអាកាស 
ចរស ើវលិ មានវធិានការគោលនគោបាយសប្មា ់អន វតតសកមមភាពអាទិភាពដូចខ្ងគប្កាម៖ 

ពប្ងឹងគ  ភាពគសវាកមមអាកាសចរស ើវលិកមព ជា គដើមបើធានាបាននូវសនតសិ ខ ស វតថភិាព ប្ សទិធិភាព 
និងចូលរមួការពារ រសិាថ នសប្មា ់ប្ តិ តតកិារដឹក ញ្ជូ នអនកដំគ ើ រ និងទំនិញតាមផ្លូវអាកាសជានិរនតរ ិ៍។ 

៤.៣ វធិានការបរងក៊ីនម្រប្ទិ្ធភាពចាំណាយ 
រដ្៊ីមប៊ីចូេរមួចាំផណ្រអនុវតតរោេនរោបាយហរិញ្ាវតថុសាធារណ្ៈ ជាពិរ្្គឺរាំផណ្ទ្ម្រមង់ការម្រគប់ម្រគ 

ងហរិញ្ាវតថុសាធារណ្ៈដ្ាំណារ់កាេទ្៊ី៣ គឺការែារភាជ ប់ថវកិារៅនឹងរោេនរោបាយ រដ្ឋរេខាធិការោឋ ន 
អាកា្ចរ្ុ៊ីវេិបានោរ់រចញនូវវធិានការមយួចាំននួដូ្ចខាងរម្រកាម៖ 

 បរងក៊ីនការររៀបចាំថវកិាឱ្យកាន់ផតែារភាជ ប់រៅនឹងរោេនរោបាយ 
តាមរយៈការបរងក៊ីនម្រប្ិទ្ធភាពននការវភិាជ ថវកិាឱ្យកាន់ផតានមូេោឋ នចា្់ោ្់ និងចាំទិ្្រៅ 

 ពម្រងឹងការម្រគប់ម្រគងឱ្យបានម្រតឹមម្រតូវ និងហមត់ចត់ និងការរម្រជ៊ី្ររ ៊្ី មស្ដនត៊ីរាជការ ពិរ្្បុគគេិរ 
ជាប់រិចច្នា 

 ពម្រងឹងម្រប្ិទ្ធភាព និងតាា ភាពននការរម្រប៊ីម្របា្់ម្របារ់រងាវ ន់ព៊ីរនម្រមរ្វាសាធារណ្ៈ្ម្រាប់រេ៊ីរ 
ទឹ្រចិតតមស្ដនត៊ីរាជការ និង្ម្រាប់ោាំម្រទ្ការពម្រងឹងយនតការម្របមូេចាំណូ្េ 

 រេ៊ីររមព្់ម្រប្ិទ្ធភាពបរចចររទ្្ និងម្របតិបតតិការចាំណាយរវាងអងគភាពថវកិា និងអងគភាពទ្ទ្េួ 
បនាុរហរិញ្ាវតថុ 

 រតឹតបតិចាំរពាះមុែ្ញ្ហា ចាំណាយណាផដ្េមិនចាាំបាច់ ឬមិនអាទិ្ភាពរប្់នាយរោឋ ន និងអងគភាព 
មយួចាំនួន រដ្៊ីមប៊្ី នសាំថវកិាយររៅអនុវតត្រមមភាពអាទិ្ភាពរប្់នាយរោឋ នរែសង ផដ្េាន 
តម្រមូវការចាាំបាច់ និងបនាា ន់ 

 បនតអនុវតតឱ្យានម្រប្ិទ្ធភាព និងតាា ភាពនូវការងារេទ្ធរមម និងពម្រងឹងការអនុវតតន៊ីតិវធិ៊ីេទ្ធរមមជា 
ធរាន។ 

 

II. លោេបាំណងលោេនលបាបាយ  

រដ្៊ីមប៊ីរមួចាំផណ្រអនុវតតរោេនរោបាយតាមវ ិ្ ័យ ពិរ្្រោេនរោបាយរមួរប្់រាជរោឋ ភិបាេ 
រមពុជា រដ្៊ីមប៊ី រាំរណ្៊ី ន ការងារ ្មធម៌ និងម្រប្ទិ្ធភាព ្ាំរៅ្រម្រមចឱ្យបាននូវរោេរៅកាត់បនថយភាពម្ររ៊ីម្ររ 
និងរេ៊ីររមព្់រម្រមិតជ៊ីវភាពរប្់ម្របជាពេរដ្ឋ និងគដើមបើសគប្មចបានគោល ំ ង និងទិសគៅខ្ងគលើឱ្យ 



ផែនការយុទ្ធសាស្ដ រ្ថវកិា្ម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២០-២០២២ ររៀបចាំរោយ ម្ររមុការងារថវកិាននរដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 កាេបររិចេទ្ ផែ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៩  

ទទលួបានគជាគ ័យ រដាគលខ្្ិការដ្ឋា នអាកាសចរស ើវលិបាន គងកើតគោលនគោបាយចំននួ១សប្មា ់ជាចកខ  
វស័ិយរយៈគពលមធយម និងប្វងគឺ រេ៊ីររមព្ គុ់ណ្ភាពរ្វារមម និងអភិវឌឍរហោឋ រចនា្មពន័ធអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ  
រដ្៊ីមប៊ីធានា្ុវតថភិាព និង្នតិ្ ុែ្ម្រាប់ម្របតិបតតកិារដឹ្រជញ្ជូ នតាមែាូវអាកា្។ 

គោលនគោបាយខ្ងគលើគនេះ ប្តូវបានគរៀ ចំគ ើងកន ង រ ិទផដ្េវស័ិយអាកាសចរស ើវលិពិភពគលាក 
រាំពុងផតមានការរ ើកចំគរ ើនោ៉ា ងឆ្ ់រហ័ស និងបានគដើរតនួាទើោ៉ា ងសំខ្ន់កន ងការចូលរមួអភិវឌ្ឍគសដាកិចច-សងាម 
ជា្រេកន ងការោបំ្ទដល់យ ទធសាស្ដសតចត គកា ដំណាក់កាលទើ៤រ ស់រា រដ្ឋា ភិបាល ប្ដលមានវសិាលភាព 
្ំៗកន ងការពប្ងឹងទំនាក់ទំនងទងំកន ង និងគប្ៅប្ គទស  ប្មុញកំគ ើ នគសដាកិចច និងគលើកទឹកចិតតដល់សហ 
ប្ោសនានាក៏ដូចជា គងកើតគំនិតងមើៗប្ដលគ វ្ើឱ្យសគប្មចបាននូវគសដាកិចចមយួប្ដលគ ើកទូលាយមានសនា េះរៅមុែ 
និងមានការគ វ្ើសមាហរ កមមគៅកន ងប្ក ខ ឌ អនតរជាតិ។ ជាពិគសសរោេបាំណ្ងខាងរេ៊ីរនះ គឺម្រ្  
រៅនឹងគោលនគោបាយគ ើកចំហរគ ើងគមឃរ ស់រា រដ្ឋា ភិបាល។  

លោេបាំណងលោេនលបាបាយ គឺ៖ 

រដ្៊ីមប៊ីធានាបាននូវ្ណាត ប់ធាន ប់ និងធានា្ុវតថិភាពម្របតិបតតិការអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ ការម្រគប់ម្រគងរ្វារមម 
ចរាចរផដ្នអាកា្ននម្រពះរាជាណាចម្រររមពុជា ធានា្ុវតថិភាពអាកា្ោន ម្រពមទាាំងការម្រគប់ម្រគង និងអភិវឌឍ 
អាកា្ោនោឋ ន្ុ៊ីវេិ និងជម្រមុញឱ្យានការអភិវឌឍន៍រនុងវ ិ្ ័យដឹ្រជញ្ជូ នតាមែាូវអាកា្ម្របរបរោយ្ុវតថិភាព 
ទ្ាំនុរចិតត និងានេរខណ្ៈរ្ដ្ឋរិចច ជាពិរ្្ធានាបាននូវការអភិវឌ្ឍន៍គហដ្ឋា រចនាសមព័នធអាកាសចរស ើវលិ 
ស វតថិភាព សនតិស ខ និងការការពារ រសិាថ នតាមសតង់ដ្ឋរអនតរជាតិ ប្ ក គដ្ឋយសកតិសិទធភាព ប្ សិទធិភាព 
ននគសវាកមមដឹក ញ្ជូ នផ្លូវអាកាស រដាគលខ្្ិការដ្ឋា នអាកាសចរស ើវលិមានគោល ំ ងគោលនគោបាយ ជា 
មូលដ្ឋា នដូចខ្ងរម្រកាមៈ 

 

 

គោល  ំងគោលនគោបាយ 

បរម្រម៊ីឱ្យរោេរៅយុទ្ធសាស្ដ្តណាមយួ 
នងិវធិានការរោេនរោបាយអវ៊ីែាះនន 
យុទ្ធសាស្ដ្តចតុរកាណ្ 

សថតិរៅកន ងវស័ិយណាមយួ
គៅកន ងប្ផ្នការយ ទធសាស្ដសា 
អភវិឌ្ឍន៍ជាត ិ

រេ៊ីររមព្ ់គុណ្ភាពរ្វារមមនិងអភិវឌឍ
រហោឋ រចនា្មព័នធអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ រដ្៊ីមប៊ី 
ធានា្ុវតថិភាព និង្នតិ្ុែ្ម្រាប់ 
ម្របតិបតតិការដ្ឹរជញ្ជូ នតាមែាូវអាកា្ 

ចតុរកាណ្ទ្៊ី២ មុាំទ្៊ី១៖ ការបនតសាត រ និង 
រសាងរហោឋ រចនា្មព័នធគមនាគមន៍ 

 

វស័ិយដឹក ញ្ជូ នតាមផ្លូវ 
អាកាស  ្រៈកចិច  និង 
គសវាកមមគទសចរ ៍ 

 

III.  ការគរៀបចំកម្មវិធ៊ី  

គដើមបើអនុវតតរោេបាំណ្ងរោេនរោបាយខាងរេ៊ីឱ្យទ្ទ្េួបានរជាគជ័យ និងសគប្មចបានទិសគៅ 
យ ទធសាស្ដសតផដ្េបានបរងក៊ីតរ ៊ីង រដាគលខ្្ិការដ្ឋា នអាកាសចរស ើវលិបានររៀបចាំរមមវធិ៊ី ចំននួ២ ានដូចខ្ង 
គប្កាម៖ 



ផែនការយុទ្ធសាស្ដ រ្ថវកិា្ម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២០-២០២២ ររៀបចាំរោយ ម្ររមុការងារថវកិាននរដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 កាេបររិចេទ្ ផែ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៩  

១-  ការពម្រងឹង និងអភិវឌឍរហោឋ រចនា្មពន័ធអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 

រោេបាំណ្ងននរមមវធិ៊ី៖ រដ្៊ីមប៊ីធានានូវ្ុវតថិភាព ្នតិ្ុែ បរសិាថ ន ម្រប្ិទ្ធភាពជានិរនត្ម្រាប់ការរធវ៊ី 
ដ្ាំរណ្៊ី រ និងការដឹ្រជញ្ជូ នទ្ាំនិញតាមែាូវអាកា្រនុងរម្រមិតបទ្ោឋ នអនតរជាតិ។ 

រដ្៊ីមប៊្ី រម្រមចបាននូវរោេបាំណ្ងរនះ រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិនឹងម្រតូវរផ្លត ត្រមមភាពជា 
អាទិ្ភាពរេ៊ី៖ 

   ការេមែ្ ុវតថិភាព និង្នតិ្ុែអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិៈ ពម្រងឹង និងផរេមែេរខែ័ណ្ឌ បរចចររទ្្រេ៊ីម្របព័នធ 
្ុវតថិភាពរហាះរហ៊ីរ និងេទ្ធភាពរហាះរហ៊ីររប្់ម្ររុមហ ុនផដ្េបានរ្ន៊ី្ុាំអភិវឌឍន៍ និងផរេមែរហោឋ  
រចនា្មពន័ធ្ ុវតថិភាពនាាំែាូវអាកា្ និងអាកា្ោនោឋ ន្ុ៊ីវេិរៅរមពុជា ម្រពមទាាំងពម្រងឹងតាមោន 
និងម្រតួតពិនិតយរេ៊ីម្របតិបតតិររ្នតិ្ុែអាកា្ោនោឋ ន និងម្ររុមហ ុន្នតិ្ុែឯរជន ្ាំរៅធានា 
ដ្េ់ម្រប្ិទ្ធភាពននការម្រគប់ម្រគង និងែតេ់រ្វារមមអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ និងកាត់បនថយនូវហានិភ័យែព្់ព៊ី 
រម្រោះថ្នន រ់អាកា្ចរផដ្េអាចររ៊ីតានរ ៊ីងជាយថ្នរហតុ។ 

   ការម្រតួតពិនិតយ្ុវតថិភាព និង្នតិ្ុែអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិៈ រដ្៊ីមប៊ីធានាដ្េ់្ុវតថិភាពនិង្នតិ្ុែចាំរពាះ 
អនរដ្ាំរណ្៊ី រតាមែាូវអាកា្ ចាាំបាច់រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិម្រតូវរធវ៊ីការម្រតួតពិនិតយរេ៊ីម្របតិ 
បតតិការ និង្ុវតថិភាពរហាះរហ៊ីរ និងម្រតួតពិនិតយរេ៊ីការងារ្នតិ្ុែអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ។ 

   ការែតេ់រ្វារមមអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិៈរដ្៊ីមប៊ីជម្រមុញឱ្យានរាំរណ្៊ី នជាបនតននការដឹ្រជញ្ជូ នតាមែាូវអាកា្ 
រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិម្រតូវម្រគប់ម្រគងនិងចាត់ផចងែតេ់រ្វារមមនាាំែាូវអាកា្រចញ-ចូេ 
និង ា្ងកាត់ផដ្នអាកា្ែតេ់រ្វារមមចុះចតជាេរខណ្ៈឯរជន ែតេ់រ្វារមមរុរររ្រស្ដងាគ ះ បនាា ន់ 
និងពនាត់អគ៊ីភ័យ្ម្រាប់យនតរហាះ្ថិតរៅរនុងភាពរម្រោះថ្នន រ់រនុងតាំបន់ពត៌ានរហាះរហ៊ីរ ភនាំរពញ 
(FIR)។ 

២-  ការពម្រងឹងសាថ ប័ន និងបរងក៊ីនម្រប្ទិ្ធភាពរ្វាោាំម្រទ្  
រោេបាំណ្ងននរមមវធិ៊ី៖ រដ្៊ីមប៊ីបរងក៊ីនម្រប្ិទ្ធភាព និង្រកិ្ិទ្ធភាពរៅរនុងការម្រគប់ម្រគងសាថ ប័ន ការែតេ់ 

រ្វាោាំម្រទ្ និងពម្រងឹង្មតថភាពផែនរអប់រ ាំ និងបណ្តុ ះបណាត េធនធានមនុ្ស្ម្រាប់ការអភិវឌឍន៍វ ិ្ ័យអាកា 
្ចរ្ុ៊ីវេិម្របរបរោយនិរនតរភាព។ 

រដ្៊ីមប៊្ី រម្រមចបាននូវរោេបាំណ្ងរនះ រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិនឹងម្រតូវរផ្លត ត្រមមភាពជា 
អាទិ្ភាពរេ៊ី៖ 

   ការពម្រងឹងសាថ ប័នៈ ជម្រមុញការម្រគប់ម្រគងអងគភាពជាំនាញរម្រកាមឱ្វាទ្រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ី វេិ 
ឱ្យាន្មតថភាពម្រគប់ម្រោន់រនុងការអនុវតតរោេនរោបាយ ្ម្រាប់អភិវឌឍវ ិ្ ័យអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
ម្របរបរោយច៊ីរភាព។ 

   ការបរងក៊ីនម្រប្ិទ្ធភាពរ្វាោាំម្រទ្ៈ ការរធវ៊ីឱ្យម្របរ្៊ីររ ៊ីងនូវម្រប្ិទ្ធភាព ភាព្រកិ្ិទ្ធិរនុងការអនុវតត 
ថវកិារមមវធិ៊ីរពញរេញ បរងក៊ីន្មតថភាពរសាង និងអនុវតតផែនការយុទ្ធសាស្ដ្ត ការម្រគប់ម្រគងគរម្រាង 
វនិិរោគសាធារណ្ៈ និងឯរជន រិចចការទ្ាំនារ់ទ្ាំនងអនតរជាតិ និងន៊ីតិរមម ម្រពមទាាំងែសពវែាយ និង 



ផែនការយុទ្ធសាស្ដ រ្ថវកិា្ម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២០-២០២២ ររៀបចាំរោយ ម្ររមុការងារថវកិាននរដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 កាេបររិចេទ្ ផែ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៩  

ជម្រមុញការរហាះរហ៊ីររប្់ម្ររុមហ ុនអាកា្ចរណ៍្បររទ្្ និងរនុងម្រ្ុរ និងពម្រង៊ីរ្រមមភាពចរចា 
រិចចម្រពមរម្រពៀងរ្វារមមដឹ្រជញ្ជូ នតាមែាូវអាកា្ជាេរខណ្ៈរទ្វភាគ៊ី និងពហុភាគ៊ីរនុងតាំបន់ អាសា ន 
និងនដ្គូរអាសា ន។ 

   ការអភិវឌឍន៍ធនធានមនុ្សៈ បរងក៊ីនចាំរណ្ះដឹ្ងផែនរបរចចររទ្្ និងជាំនាញអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិពារ់ព័នធ 
នានា ្ាំរៅពម្រងឹង និងពម្រង៊ីរធនធានមនុ្សរនុងវ ិ្ ័យអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ រដ្៊ីមប៊ីរ ា្៊ីយតបតាមបទ្ោឋ ន 
គតិយុតតិផដ្េានម្រសាប់រប្់រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ និងេរខែ័ណ្ឌ តម្រមូវការរប្់អងគការ 
អាកា្ចរ្ុ៊ីវេិអនតរជាតិ(ICAO)។



ផែនការយុទ្ធសាស្ដ រ្ថវកិា្ម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២០-២០២២ ររៀបចាំរោយ ម្ររមុការងារថវកិាននរដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 កាេបររិចេទ្ ផែ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៩  

រដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 

មរាង ១ : កម្មវិធី អន៊ុកម្មវិធី ននរព្គប់ព្គង និងនងគភារទ្ទ្មេខ សព្តូវ 

រឈាម ះ  រោេបាំណ្ង 
រោេនរោបាយ  រឈាម ះ រមមវធិ៊ី  និង អនុរមមវធិ៊ី អនរម្រគប់ម្រគង អងគភាពទ្ទ្េួែុ្ម្រតវូ 

 
 
 
 
 
រោេបាំណ្ងគ.ប ទ្៊ី១: 
ធានា្ុវតថភិាព ្នតិ្ ុែ  រសិាថ ន  
អភវិឌឍន៍រហោឋ រចនា្មព័នធ នងិ
រ្វារមមអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិម្របរប
រោយគុណ្ភាព ប្ សិទធភាព នងិ
នរិនររភាព ននម្របតបិតតកិារដ្រឹជញ្ជូ ន
តាមែាូវអាកា្ 

រមមវធិ៊ីទ្៊ី១: ការពម្រងងឹ្ុវតថភិាព ្នតិ្ ុែ បរសិាថ ន នងិអភវិឌឍ         
រហោឋ រចនា្មព័នធអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 

o អនុរមមវធិ៊ីទ្៊ី១: ការផរេមែ្ុវតថិភាព ្នតិ្ុែ និង 
បរសិាថ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 

 
 
 
 
 

o អនុរមមវធិ៊ីទ្៊ី២: ការម្រតួតពិនិតយ និងរធវ៊ី្វនរមមផែនរ 
្ុវតថិភាព ្នតិ្ុែ និងបរសិាថ ន 
អាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ  

 
o អនុរមមវធិ៊ីទ្៊ី៣: ការែតេ់រ្វារមមអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 

ម្របរបរោយ ម្រប្ិទ្ធភាព និង្រកិ 
្ិទ្ធភាព 

អគគនាយរ 
 

ម្របធាននាយរោឋ ន 
 
 
 
 
 
 

ម្របធាននាយរោឋ ន 
 
 
 

ម្របធាននាយរោឋ ន 

អគគនាយរោឋ នបរចចររទ្្ 
 
- នាយរោឋ ត្ង់ោនិង្ុវតថិភាពអាកា្ោនោឋ ន 
- នាយរោឋ ន ត្ង់ោ និង្ុវតថិភាពរហាះរហ៊ីរ 
- នាយរោឋ នេទ្ធភាពរហាះរហ៊ីរ 
- នាយរោឋ ន ត្ង់ោ និង្ុវតថិភាពនាាំែាូវអាកា្ 
- នាយរោឋ ន្នតិ្ុែអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
- នាយរោឋ នអាជាញ ប័ណ្ណបុគគេិរ 

 
- នាយរោឋ នម្រតួតពិនិតយ្នតិ្ុែ និង ្ុវតថិភាព 
អាកា្ចរណ៍្ 

- អងគភាពរ្ុ៊ីបអរងកតរម្រោះថ្នន រ់អាកា្ចរណ៍្ 
 

- នាយរោឋ នរ្វារមមអាកា្ចរណ៍្ 

រមមវធិ៊ីទ្៊ី២: ការពម្រងងឹសាថ ប័ន នងិ ការអភវិឌឍធនធានមនុ្ស 
ម្រពមទាាំង បរងក៊ីនម្រប្ិទ្ធភាពរ្វាោាំម្រទ្ 

 
o អនុរមមវធិ៊ីទ្៊ី១: ការពម្រងឹងសាថ ប័ន និងអភិបាេរិចច 

 

អគគនាយរ 
 
 

ម្របធាននាយរោឋ ន 
 

អគគនាយរោឋ នរដ្ឋបាេ នងិរចិចការទូ្រៅ 
 
 
- នាយរោឋ នរដ្ឋបាេ និងម្រគប់ម្រគងធនធានមនុ្ស 
- មជឈមណ្ឌ េហវរឹហវនឺអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 



ផែនការយុទ្ធសាស្ដ រ្ថវកិា្ម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២០-២០២២ ររៀបចាំរោយ ម្ររមុការងារថវកិាននរដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 កាេបររិចេទ្ ផែ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៩  

o អនុរមមវធិ៊ីទ្៊ី២: រ្វាោាំម្រទ្ និង ការចូេរមួ 
 

ម្របធាននាយរោឋ ន 
 
 
 

- នាយរោឋ នភ ត្ុភារ និងហរិញ្ាវតថុ 
- នា.ផែនការ យុទ្ធសាស្ដ ត្ និងរោេនរោបាយ 
- នាយរោឋ នដ្ឹរជញ្ជូ នតាមែាូវអាកា្ 
- នាយរោឋ នទ្ាំនារ់ទ្ាំនងអនតរជាតិ និងន៊ីតិរមម 
- អាកា្ោនោឋ នអនតរជាតិទាាំង៣ 
- អាកា្ោនោឋ នរនុងម្រ្ុរទាាំង៣ 

 

IV.  ការកំណត់សូចនាររ និងលោេលៅសូចនាររ  

 រដាគលខ្្ិការដ្ឋា នអាកាសចរស ើវលិ បានក ំត់នូវសូចនាករ  និងរោេរៅ្ូចនាររ គដើមបើតាមដ្ឋនវឌ្ឍនភាព និងសមិទធផ្លននការអន វតតកមមវ ិ្ ើ និងគោលបាំណ្ង 

គោលនគោបាយនើមួយៗ ដូចខ្ងគប្កាមៈ 

រដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 

មរាង ២ : ការរាំណត់សចូនាររ និងលោេលៅសចូនាររ ននរម្មវិធ៊ី និងនន រម្មវិធ៊ី 

រឈាម ះ គោល ំ ងគោលនគោបាយ 
រមមវធិ៊ី និងអនុរមមវធិ៊ី  

សូចនាករលទធផ្លកន ងឆ្ន  ំនងិគោលគៅ ្ូចនាររលទធផ្លច ងគប្កាយ នងិរោេរៅ 

សូចនាករ 
ឆ្ន ២ំ០១៨   
(អន វតត) 

ឆ្ន ២ំ០១៩  
( ចច  បនន) 

ឆ្ន ២ំ០២០  
(គប្ោង) 

សូចនាករ គោលគៅ 

o រោេបាំណ្ងគ.បទ្៊ី១:  ធានា្ុវតថភិាព 
្នតិ្ ុែ  រសិាថ ន  អភវិឌឍន៍រហោឋ
រចនា្មព័នធ នងិរ្វារមមអាកា្ចរ
្ុ៊ីវេិម្របរបរោយគុណ្ភាព 
ប្ សិទធភាព នងិនរិនររភាព ននម្របតបិតតិ
ការដ្រឹជញ្ជូ នតាមែាូវអាកា្  

-្ុវតថិភាព ្នតិ្ុែ និង
បរសិាថ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ
នឹងម្រតូវបានពម្រងឹង និងផរ
េមែម្រ្បរៅតាមេរខែ័ណ្ឌ  
បរចចររទ្្ និង រ្ង់ោ 
រប្់អងគការអាកា្ចរ្ុ៊ី 
វេិអនតរជាតិ (ICAO)  

-បានររៀបចាំ ផរេមែ និង 
រធវ៊ីបចចុបបននរមម នូវម្របព័នធ
្ុវតថិភាព ្នតិ្ុែ និង
បរសិាថ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
រដ្៊ីមប៊ីឲ្យម្រ្បតាមេរខ
ែ័ណ្ឌ បរចចររទ្្ និង
រ្ង់ោ រប្់អងគការ

-បាន និងរាំពុងបនតររៀបចាំ 
ផរេមែ និងរធវ៊ីបចចុបបនន
រមម នូវម្របព័នធ្ុវតថិភាព 
្នតិ្ុែ និងបរសិាថ ន
អាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ រដ្៊ីមប៊ីឲ្យ
ម្រ្បតាមេរខែ័ណ្ឌ
បរចចររទ្្ និង រ្ង់ោ 

-នឹងបនតផរេមែ និងរធវ៊ី
បចចុបបននរមមម្របព័នធ
្ុវតថិភាព ្នតិ្ុែ និង
បរសិាថ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
រដ្៊ីមប៊ីឲ្យម្រ្បតាមេរខ
ែ័ណ្ឌ បរចចររទ្្ និង
រ្ង់ោ រប្់អងគការ

ររាបាននូវ្ណាត ប់
ធាន ប់ និងធានា្ុវតថិ
ភាពម្របតិបតតិការ 
រ្វារមមដ្ឹរជញ្ជូ ន
តាមែាូវអាកា្ម្របរប
រោយទ្ាំនុរចិតត ដ្េ់
ម្របតិបតតិររ និងអនរដ្ាំ

ធានាបាននូវគុណ្ភាព 
ម្រប្ិទ្ធភាព និងនិរនររ 
ភាពននម្របតិបតតិការដ្ឹរ
ជញ្ជូ នតាមែាូវអាកា្ 



ផែនការយុទ្ធសាស្ដ រ្ថវកិា្ម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២០-២០២២ ររៀបចាំរោយ ម្ររមុការងារថវកិាននរដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 កាេបររិចេទ្ ផែ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៩  

រដ្៊ីមប៊ីធានាបាននូវគុណ្ភាព 
ននការម្រគប់ម្រគង និងម្រប្ិទ្ធ 
ភាពរនុងការែរេ់រ្វារមម
ដ្ឹរជញ្ជូ នតាមែាូវអាកា្  

អាកា្ចរ្ុ៊ីវេិអនតរ 
ជាតិ (ICAO) ម្រពមទាាំង 
បរងក៊ីននូវរិចច្ហម្របតិ
បតតិការរ្វារមមដ្ឹរ
ជញ្ជូ នតាមែាូវអាកា្ 

រប្់អងគការអាកា្ចរ
្ុ៊ីវេិអនតរជាតិ (ICAO) 
ម្រពមទាាំងបរងក៊ីន នូវរិចច
្ហម្របតិបតតិការរ្វា 
រមមដ្ឹរជញ្ជូ នតាមែាូវ
អាកា្ 

អាកា្ចរ្ុ៊ីវេិអនតរជាតិ 
(ICAO) ម្រពមទាាំងបរងក៊ីន 
នូវរិចច្ហម្របតិបតតិការ
រ្វារមមដ្ឹរជញ្ជូ នតាម
ែាូវអាកា្ 

រណ្៊ី រតាមែាូវអាកា្ 

 រមមវធិ៊ីទ្៊ី១: ការពម្រងឹង្ុវតថិភាព 
្នតិ្ុែ បរសិាថ ន និងអភិវឌឍ
រហោឋ រចនា្មព័នធអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 
 
 
 
 
 
 

 

-ររៀបចាំផែនការ និងបណ្រុ ះ 
បណារ េ, រធវ៊ីបចចុបបននរមម 
បទ្ោឋ នគតិយុតតចាំនួន ៦២, 
ម្រតួតពិនិតយ និងរធវ៊ីអធិការ
រិចចរេ៊ីម្របតិបតតិររ,ជួ្ជុេ 
ផរេមែ និងផថទាាំរហោឋ
រចនា្មព័នធអាកា្ចរ្ុ៊ី
វេិ (អាកា្ោនោឋ ន 
ឧបររណ៍្្ាភ រៈបរកិាខ
បរចចររទ្្ និងអោរ 
រេអ្) ជាម្របចាាំតាម 
រមមវធិ៊ី 

-មស្ដនត៊ីចាំនួន ៤១២នារ់ 
បានបណ្រុ ះបណារ េ 
ជាំនាញ និងបទ្ោឋ នគតិ
យុតតចាំនួន ៧ចាប់ បាន
ររៀបចាំ និងរធវ៊ីបចចុបបនន
រមម, បានរធវ៊ីការម្រតួត
ពិនិតយ និងអធិការរិចចរេ៊ី
ម្របតិបតតិររចាំនួន ២៩, 
រហោឋ រចនា្មព័នធអាកា
្ចរ្ុ៊ីវេិមួយចាំនួន
បានជួ្ជុេ ផរេមែ 
និងផថទាាំតាមរមមវធិ៊ី  

-មស្ដនត៊ីចាំនួន ៤១២នារ់ 
បាននឹងរាំពុងបណ្រុ ះ
បណារ េជាំនាញ និងបទ្
ោឋ នគតិយុតតចាំនួន ២២ 
ចាប់ បាននឹងរាំពុងររៀប
ចាំ និងរធវ៊ីបចចុបបននរមម, 
បាននឹងរាំពុងរធវ៊ីការ ម្រតួត
ពិនិតយ និងអធិការរិចចរេ៊ី
ម្របតិបតតិររចាំនួន២២, 
រហោឋ រចនា្មព័នធអាកា្
ចរ្ុ៊ីវេិមួយចាំនួន បាន
នឹងរាំពុងជួ្ជុេផរេមែ 
និងផថទាាំតាមរមមវធិ៊ី  

-បនតបណ្រុ ះបណារ េមស្ដនត៊ី 
ជាំនាញចាំនួន ១ ១១៩
នារ់,បនតររៀបចាំ និងរធវ៊ី
បចចុបបននរមមបទ្ោឋ នគតិ
យុតតចាំនួន២១ ,បនតរធវ៊ី
អធិការរិចចរេ៊ីម្របតិបតតិររ
ចាំនួន២១, បនតជួ្ជុេ 
ផរេមែ និងផថទាាំរហោឋ
រចនា្មព័នធអាកា្ចរ្ុ៊ី
វេិមួយចាំនួនតាមរមមវធិ៊ី 

-មស្ដនត៊ីាន ្មតថភាព 
និងជាំនាញ្មេមម 
្ម្រាប់អនុវតតការងារ 
រោយអនុរោមតាម 
ម្ររបែ័ណ្ឌ បទ្ោឋ នគតិ
យុតត ្ម្រាប់ម្រតួត
ពិនិតយតាមោន និង
រធវ៊ីអធិការរិចចរេ៊ី
ម្របតិបតតិររអាកា្
ចរ្ុ៊ីវេិ  

រ្វារមមដ្ឹរជញ្ជូ នតាម
ែាូវអាកា្ានគុណ្ភា
ពជា្រេ និងម្របរប
រោយ្ុវតថិភាព 
្នរិ្ុែ និងបរសិាថ ន 
អាចរជឿទុ្រចិតតបាន 

 អនុរមមវធិ៊ីទ្៊ី១: ការផរេមែ្ុវតថិភាព 
្នតិ្ុែ និងបរសិាថ នអាកា្ចរ
្ុ៊ីវេិ 

 
 
 
 

-បណ្រុ ះបណារ េមស្ដនត៊ី 
ជាំនាញចាំនួន ២០៥២នារ់  
(រម្រមិតជាំនាញមូេោឋ ន, 
ររាជាំនាញ និងបរងក៊ីន 
្មតថភាពជាំនាញ) 
 
 

-បានបណ្រុ ះបណារ េមស្ដនត៊ី 
ជាំនាញចាំនួន ៤១២នារ់ 
(រនុងម្រ្ុរ ៣៦៣នារ់ 
និងរម្រៅម្របរទ្្ 
៤៩នារ់) 
 
 

-បាន និងរាំពុងបនត
បណ្រុ ះបណារ េមស្ដនត៊ី 
ជាំនាញចាំនួន ៦១១នារ់ 
(រនុងម្រ្ុរ ៤៦៤នារ់ 
និងរម្រៅម្របរទ្្ 
១៤៧នារ់) 
 

-បនតបណ្រុ ះបណារ េមស្ដនត៊ី 
ជាំនាញចាំនួន ១០២៩
នារ់ (រនុងម្រ្ុរ ៧៩១
នារ់ និងរម្រៅម្របរទ្្ 
២៣៨នារ់) 
 
 

-មស្ដនត៊ីម្រតូវបានបណ្រុ ះ
បណារ េម្រ្បរៅ 
តាមម្ររបែ័ណ្ឌ បរចចរ
រទ្្ និងេរខែណ្ឌ  
តម្រមូវការ 
   
 

-ររាបាននូវ្មតថភាព 
និងានេទ្ធភាពរនុង
ការែរេ់ និងធានាបាន
នូវ្ុវតថិភាព ្នរិ្ុែ 
និងបរសិាថ នអាកា្ចរ
្ុ៊ីវេិ 
 



ផែនការយុទ្ធសាស្ដ រ្ថវកិា្ម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២០-២០២២ ររៀបចាំរោយ ម្ររមុការងារថវកិាននរដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 កាេបររិចេទ្ ផែ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៩  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
-ររៀបចាំ និងរធវ៊ីបចចុបបនន 
រមមរេ៊ី វធិាន បទ្បញ្ាតតិ 
រ្ៀវរៅផណ្នាាំ ន៊ីតិវធិ៊ី 
តារាងម្រតួតពិនិតយរមមវធិ៊ី
ម្របព័នធ្ុវតថិភាព និង្នរិ
្ុែជាតិ និងបញ្ជ ៊ីអនុរោម 
ភាព ចាំនួន ៦២ 
 
 
 
 
 
-រមមវធិ៊ីម្រតួតពិនិតយ និងរធវ៊ី 
អធិការរិចច (រនុងចរនាា ះ) 
ចាំនួន ៤០០រេ៊ីរ រេ៊ីម្របតិ
បតតិររអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិរនុង
ម្របរទ្្ និងរម្រៅម្របរទ្្ 
 
 
 
-រធវ៊ីការជួ្ជុេ និងផថទាាំ
រហោឋ រចនា្មព័នធអាកា្ 
ចរ្ុ៊ីវេិ (អាកា្ោន 
ោឋ ន ឧបររណ៍្្ាភ រៈ 
បរកិាខ បរចចររទ្្ និងអោរ 

 
-បានររៀបចាំ និងរធវ៊ី
បចចុបបននរមមរេ៊ី វធិាន 
បទ្បញ្ាតតិ រ្ៀវរៅផណ្
នាាំ ន៊ីតិវធិ៊ី តារាងម្រតួត
ពិនិតយរមមវធិ៊ីម្របព័នធ្ុវតថិ
ភាព និង្នរិ្ុែជាតិ 
និងបញ្ជ ៊ីអនុរោមភាព 
ចាំនួន ២៩ 
 
 
 
 
-បានចុះម្រតួតពិនិតយ និង
រធវ៊ីអធិការរិចច ចាំនួន 
៣២៤ រេ៊ីរ រេ៊ីម្របតិបតតិ
ររអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិរនុង
ម្របរទ្្ និងរម្រៅម្របរទ្្ 
 
 
 
-បានរធវ៊ីការជួ្ជុេ និង
ផថទាាំរហោឋ រចនា្មព័នធ 
អាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
(អាកា្ោនោឋ ន 
ឧបររណ៍្្ាភ រៈបរកិាខ  

 
-បាន និងរាំពុងររៀបចាំ 
និងរធវ៊ីបចចុបបននរមមរេ៊ី 
វធិាន បទ្បញ្ាតតិ រ្ៀវរៅ 
ផណ្នាាំ ន៊ីតិវធិ៊ី តារាងម្រតួត 
ពិនិតយរមមវធិ៊ីម្របព័នធ្ុវតថិ
ភាព និង្នរិ្ុែជាតិ 
និងបញ្ជ ៊ីអនុរោម
ភាពចាំនួន ២២ 
 
 
 
 
-បាន និងបនតចុះម្រតួត
ពិនិតយ និងរធវ៊ីអធិការរិចច
៣៣០ រេ៊ីរ រេ៊ីម្របតិបតតិ
ររអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិរនុង
ម្របរទ្្ និងរម្រៅម្របរទ្្ 
 
 
 
-បាន និងរាំពុងរធវ៊ីការ
ជួ្ជុេ និងផថទាាំរហោឋ
រចនា្មព័នធអាកា្ចរ្ុ៊ី
វេិ (អាកា្ោនោឋ ន 
ឧបររណ៍្្ាភ រៈបរកិាខ  

 
-បនតររៀបចាំ និងរធវ៊ី
បចចុបបននរមមរេ៊ី វធិាន 
បទ្បញ្ាតតិ រ្ៀវរៅផណ្
នាាំ ន៊ីតិវធិ៊ី តារាងម្រតួត
ពិនិតយរមមវធិ៊ីម្របព័នធ្ុវតថិ
ភាព និង្នរិ្ុែជាតិ 
និងបញ្ជ ៊ីអនុរោមភាព 
ចាំនួន ២១ 
 
 
 
 
-បនតចុះម្រតួតពិនិតយ និង
រធវ៊ីអធិការរិចច ចាំនួន 
៣៣៥រេ៊ីរ រេ៊ីម្របតិបតតិ
ររអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិរនុង
ម្របរទ្្ និងរម្រៅម្របរទ្្  
 
 
 
-បនតរធវ៊ីការជួ្ជុេ និង
ផថទាាំរហោឋ រចនា្មព័នធ 
អាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ (អា
កា្ោនោឋ ន ឧបររណ៍្ 
្ាភ រៈបរកិាខ បរចចររទ្្ 

 
-បនតររៀបចាំ និងរធវ៊ី
បចចុបបននរមមរេ៊ី វធិាន 
បទ្បញ្ាតតិ រ្ៀវរៅ
ផណ្នាាំ ន៊ីតិវធិ៊ី តារាង
ម្រតួតពិនិតយរមមវធិ៊ី
ម្របព័នធ្ុវតថិភាព និង
្នរិ្ុែជាតិ និង
បញ្ជ ៊ីអនុរោមភាព 
្មេមម ម្រគប់ម្រោន់ 
ផដ្េអាចអនុវតតបាន 
តាម រ្ង់ោ 
 
-ម្របតបិតតិររអាកា្
ចរ្ុ៊ីវេិរនុងម្របរទ្្ 
និងរម្រៅម្របរទ្្ផដ្េ
ានរិចចម្រពមរម្រពៀង 
នឹងម្រតូវទ្ទ្ួេបានការ
រធវ៊ី្វនរមមព៊ី 
រេអ្ ជាម្របចាាំ 
 
-បនតរធវ៊ីការជួ្ជុេ 
និងផថទាាំរហោឋ រចនា
្មព័នធអាកា្ចរ្ុ៊ី
វេិ (អាកា្ោន
ោឋ ន ឧបររណ៍្្ាភ រៈ 

 
-ានបទ្បញ្ាតតិ្ម 
េមម ម្រគប់ម្រោន់ផដ្េ
អាចអនុវតតបានតាម
េរខែណ្ឌ តម្រមូវការ 
និង រ្ង់ោ 
 
 
 
 
 
 
 
-ភាពអនុរោម និង
អភិម្ររមននការតាមោន
ម្រតួតពិនិតយម្រតូវបាន 
អនុវតតម្រ្បតាមម្ររប
រខ័ណ្ឌ បទ្បញ្ាតតិេរខ
ែណ្ឌ តម្រមូវការ និង
ត្ង់ោរ 

 
-គុណ្ភាព និងការ 
ែតេ់រ្វារៅរនុងរហោឋ
រចនា្មព័នធទាាំងរនាះ
ម្រតូវបានធានាម្រ្បរៅ
តាមេរខែណ្ឌ តម្រមូវការ 



ផែនការយុទ្ធសាស្ដ រ្ថវកិា្ម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២០-២០២២ ររៀបចាំរោយ ម្ររមុការងារថវកិាននរដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 កាេបររិចេទ្ ផែ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៩  

រេអ្) ជាម្របចាាំតាម 
រមមវធិ៊ី 

បរចចររទ្្ និងអោរ 
រេអ្) ជាម្របចាាំតាម 
រមមវធិ៊ី 

បរចចររទ្្ និងអោរ 
រេអ្) ជាម្របចាាំតាម 
រមមវធិ៊ី 

និងអោរ រេអ្) ជាម្រប
ចាាំតាមរមមវធិ៊ី 

បរកិាខ បរចចររទ្្ និង
អោរ រេអ្) ជាម្រប
ចាាំតាមរមមវធិ៊ី 

និង ត្ង់ោរ 

 អនុរមមវធិ៊ីទ្៊ី២: ការម្រតួតពិនិតយ 
និងរធវ៊ី្វនរមម ផែនរ្ុវតថិភាព 
្នតិ្ុែ និងបរសិាថ នអាកា្ចរ
្ុ៊ីវេិ 

 

-្រមមភាពរេ៊ីការតាម
ោនម្រតួតពិនិតយ និងរធវ៊ី
្វនរមម(រនុងចរនាា ះ)
ចាំនួន ៤០០រេ៊ីរ រេ៊ីម្របតិ
បតតិររអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិរនុង
ម្របរទ្្ និងរម្រៅម្របរទ្្ 

-បានម្រតួតពិនិតយ និងរធវ៊ី
្វនរមមចាំនួន ៣២៤ 
រេ៊ីរ រេ៊ីម្របតិបតតិររ
អាកា្ចរ្ុ៊ីវេិរនុងម្រប
រទ្្ និងរម្រៅម្របរទ្្ 

-បាន និងរាំពុងម្រតួត
ពិនិតយ និងរធវ៊ី្វនរមម
ចាំនួន ៣៣០ រេ៊ីរ 
រេ៊ីម្របតិបតតិររអាកា្ចរ
្ុ៊ីវេិរនុងម្របរទ្្ 
និងរម្រៅម្របរទ្្ 

-បនតម្រតួតពិនិតយ និងរធវ៊ី
្វនរមមចាំនួន ៣៣៥
រេ៊ីរ រេ៊ីម្របតិបតតិររ
អាកា្ចរ្ុ៊ីវេិរនុងម្រប
រទ្្ និងរម្រៅម្របរទ្្ 

-ម្របតបិតតិររអាកា្
ចរ្ុ៊ីវេិរនុងម្របរទ្្ 
និងរម្រៅម្របរទ្្ផដ្េ 
ានរិចចម្រពមរម្រពៀង 
នឹងម្រតវូទ្ទ្ួេបានការ
រធវ៊ី្វនរមមព៊ី 
រេអ្ ជាម្របចាាំ 

-ភាពអនុរោម និង
អភិម្ររមននការតាមោន
ម្រតួតពិនិតយម្រតូវបាន 
អនុវតតម្រ្បតាមម្ររប
រខ័ណ្ឌ បទ្បញ្ាតតិេរខ
ែណ្ឌ តម្រមូវការ និង
ត្ង់ោរ 

 អនុរមមវធិ៊ីទ្៊ី៣: ការែតេ់រ្វារមម
អាកា្ចរ្ុ៊ីវេិម្របរបរោយ 
ម្រប្ិទ្ធភាព និង្រកិ្ិទ្ធភាព 

-ការែតេ់រ្វារមមអាកា្ 
ចរ្ុ៊ីវេិទាាំងឡាយជូន 
ម្របតិបតតិររ/អតិថិជន 
ម្របរបរោយការទ្ទ្ួេែុ្
ម្រតូវ និងគុណ្តនមា ផដ្េ 
អាចរជឿជារ់ និងទុ្រចិតត
បាន។ 

-បានែរេ់រ្វារមម
អាកា្ចរ្ុ៊ីវេិជូន 
ម្របតិបតតិររ/អតិថិជន 
ម្របរបរោយការទ្ទ្ួេ 
ែុ្ម្រតូវ និងគុណ្តនមា 
ផដ្េអាចរជឿជារ់ និង
ទុ្រចិតតបាន 

-បាន និងរាំពុងែរេ់រ្វា
រមមអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ ជូន 
ម្របតិបតតិររ/អតិថិជន 
ម្របរបរោយការទ្ទ្ួេ
ែុ្ម្រតូវ និងគុណ្តនមា 
ផដ្េអាចរជឿជារ់ និង
ទុ្រចិតតបាន 

-បនតែរេ់រ្វារមមអា 
កា្ចរ្ុ៊ីវេិជូនម្របតិ 
បតតិររ/ អតិថិជន ម្របរប 
រោយការទ្ទ្ួេែុ្ម្រតូវ 
និងគុណ្តនមា ផដ្េអាច
រជឿជារ់ និងទុ្រចិតតបាន 

-បនតែរេ់រ្វារមម
អាកា្ចរ្ុ៊ីវេិជូន
ម្របតិបតតិររ/អតិថិជន 
ម្របរបរោយការទ្ទ្ួ
េែុ្ម្រតូវ និងគុណ្
តនមា ផដ្េអាចរជឿ
ជារ់ និងទុ្រចិតតបាន 

-ធានាបាននូវគុណ្ភាព 
ម្រប្ិទ្ធភាព និង្រកិ
្ិទ្ធភាព រនុងការែរេ់
រ្វារមមអាអាកា្ 
ចរ្ុ៊ីវេិទាាំងឡាយជូន 
ម្របតិបតតិររ/អតិថិជន 

 រមមវធិ៊ីទ្៊ី២: ការពម្រងឹងសាថ ប័ន និង 
ការអភិវឌឍធនធានមនុ្ស ម្រពមទាាំង 
បរងក៊ីនម្រប្ិទ្ធភាពរ្វាោាំម្រទ្ 

 
 
 

 

 

-ម្រប្ិទ្ធភាពការងារ និង 
ការម្រគប់ម្រគង ម្រតូវបាន 
ផរេមែ  
 
 
 
 
 
 

- រ្ចរត៊ីម្រពាងរេ៊ីអនុម្ររឹតយ
ត្៊ីព៊ីការររៀបចាំ និងការ 

ម្របម្រពឹតតរៅរប្់ រេអ្ 
និងរ្ចរត៊ីម្រពាងផែនការ
អភិវឌឍន៍ធនធានមនុ្ស
ម្រតូវបានររៀបចាំនិងចងម្ររ
ង ្រម្រមចបាន៤០%។ 
 
 

- រ្ចរត៊ីម្រពាងអនុម្ររឹតយ ត្៊ី
ព៊ីការររៀបចាំ និងការ 
ម្របម្រពឹតតរៅរប្់ រេអ្ 
បាន្រម្រមច១០០% 
និងរាំពុងបនតររៀបចាំ ផរ 
្ម្រមួេ និងចងម្ររង 
រ្ចរត៊ីម្រពាងផែនការ 
អភិវឌឍធនធានមនុ្ស 
្រម្រមចបាន ៨០% ។ 

- រ្ចរត៊ីម្រពាងអនុម្ររឹតយ 
ត្៊ីព៊ីការររៀបចាំ និងការ 

ម្របម្រពឹតតរៅរប្់ រេអ្ 
នឹងរែញ៊ីជូនរោឋ ភិបាេ 
ពិនិតយ និងអនុម័ត និង 
រ្ចរត៊ីម្រពាងផែនការ 
អភិវឌឍន៍ធនធានមនុ្ស
្រម្រមចបាន១០០% 
និងោរ់រនុងរិចចពិភារា

-ម្រប្ិទ្ធភាព តាា ភាព 
្រកិ្ិទ្ធភាព និង
្ងគតិភាពរប្់ 
រេអ្ ម្រតូវបាន
បញ្ហជ រ់តាមរយៈ
របាយការណ៍្្វនរ
មមរប្់អងគការអាកា
្ចរ្ុ៊ីវេិអនតរជាតិ 
 

មស្ដនត៊ីាន្មតថភាព 
និងជាំនាញអាកា្ចរ
្ុ៊ីវេិម្រគប់ម្រោន់រនុងការ
អនុវតតការងារម្រ្បតាម
រោេការណ៍្ផណ្នាាំ
រែសងៗរប្់រោឋ ភិបាេ
រដ្៊ីមប៊ីធានា្ុវតថិភាព 
្នតិ្ុែនិងរ្ា៊ីយតប
បានរៅេរខែណ្ឌ តម្រមូវ
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-រិចច្ហម្របតិបតតិការរេ៊ី 
វ ិ្ ័យដ្ឹរជញ្ជូ នតាមែាូវ 
អាកា្ ម្រតូវបានពម្រងឹង 
រដ្៊ីមប៊ីបរងក៊ីន និងជម្រមុញ 
អនរដ្ាំរណ្៊ី រនិងទ្ាំនិញតាម 
ែាូវអាកា្ 
 
-បរងក៊ីនចាំណូ្េ និងពម្រងឹង 
ម្រប្ិទ្ធភាពចាំណាយ 

 
 
- ានរិចចម្រពមរម្រពៀងរ្វា
រមមដ្ឹរជញ្ជូ នតាមែាូវអា
កា្ចាំនួន ៣ រ ម្៊ីនឹង 
៤៦ម្របរទ្្ និងបានរធវ៊ី
ការតភាជ ប់ការរហាះរហ៊ីរ
ជាមួយបណាត ម្របរទ្្ជា
នដ្គូចាំនួន ១២ម្របរទ្្ 
រ ម្៊ីនឹង ៤២អាកា្
ោនោឋ នអនតរជាតិ និង 
ានរាំរណ្៊ី នអនរដ្ាំរណ្៊ី រ 
តាមែាូវអាកា្ចាំនួន 
១០ ០១៣ ១១៨នារ់។ 
 

- បាន្ម្រមប្ម្រមួេ 
និងបរម្រម៊ីដ្េ់រជ៊ីងរហាះ
រហ៊ីរពិរ្្ (VVIP) 
ជូនថ្នន រ់ដ្ឹរនាាំសាថ ប័នរាំ
ពូេ ចាំនួន ១៧រេ៊ីរ។ 

 
 

- នឹងានរិចចម្រពមរម្រពៀង
រ្វារមមដ្ឹរជញ្ជូ នតាម
ែាូវអាកា្ចាំនួន ៣ រ ម្៊ី
នឹង ៤៩ម្របរទ្្ និង
បានរធវ៊ីការតភាជ ប់បផនថម
ជាមួយបណាត ម្របរទ្្ជា
នដ្គូចាំនួន៤ម្របរទ្្ រ ម្៊ី
នឹង៤៦ម្របរទ្្ និង 
ានរាំរណ្៊ី នអនរដ្ាំរណ្៊ី រ 
ចាំនួន ១១ ១៧០ ១២១ 
នារ់។ 
 
 

- បាន និងរាំពុង្ម្រមប 
្ម្រមួេ និងបរម្រម៊ីដ្េ់ 
រជ៊ីងរហាះរហ៊ីរពិរ្្ 
(VVIP) ជូនថ្នន រ់ដ្ឹរនាាំ 
សាថ ប័នរាំពូេ ចាំនួន 
១៨រេ៊ីរ។ 

និងពិរម្រោះរោបេ់។ 
 

- នឹងានរិចចម្រពមរម្រពៀង
រ្វារមមដ្ឹរជញ្ជូ នតាម
ែាូវអាកា្ចាំនួន ៥រ ម្៊ី
នឹង ៤៥ម្របរទ្្ និង
ានការតភាជ ប់ជាមួយ 
បណាត ម្របរទ្្ជានដ្គូ 
បផនថមចាំនួន ១៥ រ ម្៊ីនឹង 
៤៨អាកា្ោនោឋ ន 
អនតរជាតិ និងាន
រាំរណ្៊ី នអនរដ្ាំរណ្៊ី រចាំនួន
១២ ៤៦៣ ៧៣៧ នារ់ 

 

- នឹងរម្រតៀមេរខណ្ៈរដ្៊ីមប៊ី 
បរម្រម៊ីដ្េ់រជ៊ីងរហាះរហ៊ីរ
ពិរ្្ (VVIP) ជូន 
ថ្នន រ់ដ្ឹរនាាំសាថ ប័នរាំពូេ 
ចាំនួន២០រេ៊ីរ។ 

 
 
-រាំរណ្៊ី នចាំនួនអនរ 
ដ្ាំរណ្៊ី រតាមែាូវអាកា
្ ចាំនួន១២% ជាម្រប
ចាាំឆ្ន ាំ និងបរងក៊ីន
ម្រប្ិទ្ធភាពចាំណូ្េ
ចាំនួន១៥% ជាម្របចាាំ
ឆ្ន ាំ ព៊ីវ ិ្ ័យអាកា្
ចរ្ុ៊ីវេិ។ 

ការរប្់អងគការអាកា្
ចរ្ ុ៊ីវេិអនតរជាតិ 
 

 អនុរមមវធិ៊ីទ្៊ី១: ការពម្រងឹងសាថ ប័ន 
និងអភិបាេរិចច 

-ការងារផរេមែរចនា្មព័នធ 
ម្រគប់ម្រគង 
 
 
 

-រ្ចរត៊ីម្រពាងអងគការរេែ 
និងយនរការពម្រងឹងសាថ ប័ន 
បាននឹងរាំពុងររៀបចាំ និង
ផរ្ម្រមួេ 
 

-បនតររៀបចាំររៀបចាំរ្ច
រត៊ីម្រពាងចុងរម្រកាយ ននអងគ 
ការរេែ និងន៊ីតិវធិ៊ីោាំម្រទ្ 
មួយចាំនួនរទ្ៀត 
 

រធវ៊ីការពិរម្រោះែរេ់រោប
េ់ជាមួយភាគ៊ីពារ់ព័នធ 
និងនដ្គូរអភិវឌឍរេ៊ីរ្ច
រត៊ីម្រពាងចុងរម្រកាយ នន
អងគការរេែ និងន៊ីតិវធិ៊ី

-រចនា្មព័នធម្រគប់ម្រគង 
រប្់ រេអ្ រ្ា៊ីយ 
តបរៅតាមេរខែ័ណ្ឌ  
តម្រមូវការរប្់អងគការ 
អាកា្ចរ្ុ៊ីវេិអនតរ

-ម្រប្ិទ្ធភាព និង
ម្រប្ិទ្ធែេ ននការងារ
រៅរនុង រេអ្ ម្រ្ប
រៅតាមេរខែ័ណ្ឌ តម្រមូវ
ការរប្់អងគការអាកា្ 
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-ររៀបចាំផែនការអភិវឌឍ
ធនធានមនុ្ស 
 
 
 
 
 
 
 
-ររៀបចាំរមមវធិ៊ីបណ្រុ ះ
បណារ េរនុងម្របរទ្្ចាំនួន 
និង រម្រៅម្របរទ្្ 

 
 
 
-ផែនការអភិវឌឍធនធាន
មនុ្សបាននឹងរាំពុងររៀប
ចាំ និង្រម្រមចបាន ៤០% 
រធៀបនឹងផែនការ រមួ 
 
 
 
 
 
-អនុវតតរមមវធិ៊ីបណ្រុ ះ
បណារ េរនុងម្របរទ្្បាន 
ចាំនួន ២៤វគគ និងរម្រៅ
ម្របរទ្្បាន ៣៥វគគ 

 
 
 
-ផែនការអភិវឌឍធនធាន 
មនុ្ស បាននឹងរាំពុង 
ររៀបចាំ និង្រម្រមចឱ្យ 
បាន៤០% រ ម្៊ីនឹង ៨០% 
រធៀបនឹងផែនការ រមួ 
 
 
 
 
-បាន និងរាំពុងអនុវតត
រមមវធិ៊ីបណ្រុ ះបណារ េ
រនុងម្របរទ្្បានចាំនួន 
២៥វគគ និងរម្រៅម្របរទ្្
បានចាំនួន ៣៥វគគ 

ោាំម្រទ្មួយចាំនួន រទ្ៀត 
 
 
 -ផែនការអភិវឌឍធនធាន 
មនុ្ស នឹង្រម្រមចឱ្យ 
បាន១០០% រធៀបនឹង 
ផែនការរមួនឹងោរ់រធវ៊ីការ
ពិរម្រោះែរេ់រោបេ់ជាមួ
យភាគ៊ីពារ់ព័នធ និងនដ្គូរ
អភិវឌឍរេ៊ីរ្ចរត៊ីម្រពាង
ចុងរម្រកាយ 
 
-បនកអនុវតតរមមវធិ៊ីបណ្រុ ះ
បណារ េរនុងម្របរទ្្ 
ចាំនួន ៤៤វគគ និងរម្រៅ
ម្របរទ្្ចាំនួន ១៦៣វគគ 

ជាតិ និងបទ្ោឋ នគតិ
យុតត  
 
-ផែនការអភិវឌឍធន
ធានមនុ្សម្រតូវបាន
អនុម័ត និងោរ់ឲ្យ
រម្រប៊ីម្របា្់  
 
 
 
 
 
-េទ្ធែេដូ្ចានរៅ
រនុង្ូចនាររចុង
រម្រកាយរប្់ អនុរមម
វធិ៊ីទ្៊ី១ នន រមមវធិ៊ីទ្៊ី១ 

ចរ្ុ៊ីវេិអនតរជាតិ និង
រាំនណ្ទ្ម្រមង់រដ្ឋ 
  
-ទ្ទ្ួេបានផែនការ 
អភិវឌឍធនធានមនុ្ស
ម្រគប់ម្រជុងរម្រជាយ និង
អាចអនុវតតបាន 
 
 
 
 
 
-ទ្ទ្ួេបានរមមវធិ៊ី
បណ្រុ ះបណារ េមួយ 
ផដ្េរ្ា៊ីយតបបានរៅ 
តាមេរខែ័ណ្ឌ តម្រមូវការ 
និង ត្ង់ោរប្់អងគការ 
អាកា្ចរ្ុ៊ីវេិអនតរ 
ជាតិ  

 អនុរមមវធិ៊ីទ្៊ី២: រ្វាោាំម្រទ្ និង 
ការចូេរមួ 

-ជាំរុញ និងរធវ៊ីឱ្យាន 
រាំរណ្៊ី នរ្វារមមដ្ឹរជញ្ជូ ន
តាមែាូវអាកា្  
 
 
 
 

-បានរធវ៊ីការចរចា និងចុះ 
ហតថរេខារេ៊ីរិចចម្រពម
រម្រពៀងរ្វារមមដ្ឹរជញ្ជូ ន
តាមែាូវអាកា្ចាំនួន ៣ 
រ ម្៊ីនឹងចាំនួន្រុប ៤៦ 
ម្របរទ្្ 
 

-បាននឹងរាំពុងរធវ៊ីការចរចា 
និងរម្រតៀមចុះហតថរេខា 
រេ៊ីរិចចម្រពមរម្រពៀងរ្វា 
រមមដ្ឹរជញ្ជូ នតាមែាូវអា 
កា្ចាំនួន ៣ ម្របរទ្្ 
រ ម្៊ីនឹងចាំនួន្រុប ៤៩
ម្របរទ្្ 

-នឹងបនតរធវ៊ីការចរចារដ្៊ីមប៊ី
ពម្រង៊ីររិចច្ហម្របតិបតតិ
ការ និងចុះហតថរេខារេ៊ី 
រិចចម្រពមរម្រពៀងរ្វារមម 
ដ្ឹរជញ្ជូ នតាមែាូវអាកា្
ចាំនួន ៥ ម្របរទ្្រ ម្៊ីនឹង
ចាំនួន្រុប ៥៤ ម្របរទ្្ 

-ានរាំរណ្៊ី នអនរ
ដ្ាំរណ្៊ី រតាមែាូវអាកា្ 
ចាំនួន ១២% និងការ
តភាជ ប់ការ រហាះរហ៊ីរ 
រនុងតាំបន់ និងអនតរ
ជាត ិ
 

ទ្ទ្ួេបាននូវរាំរណ្៊ី ន
អនរដ្ាំរណ្៊ី រ, ទ្ាំនិញ,និង
ចាំនួនរជ៊ីងរហាះរហ៊ីរ
តាមែាូវអាកា្ 
 
 
 



ផែនការយុទ្ធសាស្ដ រ្ថវកិា្ម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២០-២០២២ ររៀបចាំរោយ ម្ររមុការងារថវកិាននរដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 កាេបររិចេទ្ ផែ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៩  

-ជាំរុញ្ាហរណ្រមម 
ទ្៊ីែារអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិផត 
មួយរប្់អាសា ន 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ពម្រងឹងម្រប្ិទ្ធភាពននការ 
ម្រគប់ម្រគងចាំណូ្េ-ចាំណាយ 
 
 
 
 
 
 

-ម្របរទ្្ចាំនួន ១២ រ ម្៊ី
នឹងចាំនួន្រុប ៤២ អា
កា្ោនោឋ នអនតរជាតិ 
បានរធវ៊ីការតភាជ ប់ការរហាះ 
រហ៊ីរព៊ីម្របរទ្្រមពុជា 
 
 
-អនរដ្ាំរណ្៊ី រចាំនួន ១០ 
០១៣ ១១៨ នារ់បាន 
រធវ៊ីដ្ាំរណ្៊ី រតាមែាូវអាកា្ 
និងទ្ាំនិញចាំនួន ៧៣ 
៥៩១រតាន បានដ្ឹរ 
ជញ្ជូ នតាមែាូវអាកា្ 
 
-ចាំណូ្េ្រម្រមចបាន 
១៧៣ ៥៧៣ោនររៀេ 
ររ៊ីនរ ៊ីង២៩% រធៀប 
នឹងចាប់ និង 
 
 
 
 
-ចាំណាយ្រម្រមចបាន 
៥៨ ៣២៦ ោនររៀេ 
រ ម្៊ីនឹង៩៦% រធៀបនឹង 
ចាប់ 

-ម្របរទ្្ចាំនួន ១៣ រ ម្៊ី 
នឹងចាំនួន្រុប ៤៦ អា
កា្ោនោឋ នអនតរជាតិ 
បានរធវ៊ីការតភាជ ប់ការរហាះ 
រហ៊ីរព៊ីម្របរទ្្រមពុជា 
 
 
-នឹងានអនរដ្ាំរណ្៊ី រចាំនួន 
១១ ១៧០ ១២១ នារ់ 
រធវ៊ីដ្ាំរណ្៊ី រតាមែាូវអាកា្ 
និងទ្ាំនិញចាំនួន ៨០ 
៩៣១ រតាន បានដ្ឹរ 
ជញ្ជូ នតាមែាូវអាកា្ 
 
-ចាំណូ្េនឹង្រម្រមចបាន 
២២៨ ១៧៣ោនររៀេ 
ថយចុះចាំនួន ១៩ ០១៤ 
ោនររៀេ រោយ រហតុ 
ចាំណូ្េព៊ី ADS Profit 
Sharing ចាំនួន ២៩ 
៥៦៥ោនររៀេ និង 
 
-ចាំណាយនឹង្រម្រមច 
បាន ៥៥ ៧១៦ ោន 
ររៀេ រ ម្៊ីនឹង ៩៩,៨% 
រធៀបនឹងចាប់ 

-នឹងានម្របរទ្្ចាំនួន 
១៥ រ ម្៊ីនឹងចាំនួន្រុប 
៤៨ អាកា្ោនោឋ ន 
អនតរជាតិនឹងរធវ៊ីការតភាជ ប់
ការរហាះរហ៊ីរព៊ីម្របរទ្្
រមពុជា 
 
-នឹងានអនរដ្ាំរណ្៊ី រចាំនួន 
១២ ៤៦៣ ៧៣៧ នារ់ 
រធវ៊ីដ្ាំរណ្៊ី រតាមែាូវអាកា្ 
និងទ្ាំនិញចាំនួន ៨៩ 
០០៤ រតាន បានដ្ឹរ
ជញ្ជូ នតាមែាូវអាកា្ 
 
-ចាំណូ្េនឹង្រម្រមចឱ្យ 
បានចាំនួន២៣១ ៦៤៣ 
ោនររៀេ និង 
 
 
 
 
 
-ចាំណាយរម្រោងចាំនួន 
៦០ ៤៣៥ ោនររៀេ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ការអនុវតតចាំណូ្េ 
ានរាំរណ្៊ី ន ១៥% 
និងម្រប្ិទ្ធភាពននការ
ចាំណាយ ាន ្ ងគតិភាព 
ជាមួយនឹងផែនការ 
ផដ្េបានរាំណ្ត់ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-រមមវធិ៊ីចាំណូ្េ និង 
ចាំណាយគឺ រ ម្៊ី +/- 
៥% រធៀបនឹងផែនការ 
ផដ្េបានរាំណ្ត់ និង
រោេការណ៍្ផណ្នាាំ
រប្់រាជរោឋ ភិបាេ 

 



ផែនការយុទ្ធសាស្ដ រ្ថវកិា្ម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២០-២០២២ ររៀបចាំរោយ ម្ររមុការងារថវកិាននរដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 កាេបររិចេទ្ ផែ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៩  

V. ការរាំណត់ធននន 

ក. ការរម្រោងចាំណូ្េ 
 រដ្៊ីមប៊ីរមួចាំផណ្រការអនុវតតយុទ្ធសាស្ដ្តររៀរគរចាំណូ្េរយៈរពេមធយម (២០១៩-២០២៣) រប្់រាជរោឋ ភិបាេ និងរដ្៊ីមប៊ីចូេរមួ្រម្រមចឱ្យបានរោេរៅ្ូចនាររ 
ចាំណូ្េផដ្េបានរាំណ្ត់រនុងម្ររបែណ្ឌ ហរិញ្ាវតថុសាធារណ្ៈឆ្ន ាំ ២០២០-២០២២ រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ បានោរ់រចញនូវវធិានការមយួចាំននួ រដ្៊ីមប៊ីពម្រងឹងការ 
ម្របមូេចាំណូ្េដូ្ចខាងរម្រកាមៈ 

 រ. ពម្រងឹងរោេនរោបាយ និងផែនការ្រមមភាពផដ្េានម្រសាប់ តាមរយៈការអនុវតតវធិានការមឺុងា៉ា ត់ និងមុតម្រ្ួច ទាាំងតាមវធិានការរដ្ឋបាេ និងវធិានការ 
រោេនរោបាយ្ម្រាប់រយៈរពេែា៊ី មធយម និងផវង ជាពិរ្្វធិានការរនុងការតាមោន រត់ម្រតា ការររៀរគរចាំណូ្េ និងវធិានការតឹងទារបាំណុ្េ។ 
 ែ. ចាត់វធិានការរេ៊ីររមព្់ម្រប្ិទ្ធភាពម្របមូេចាំណូ្េ និងពម្រងឹងយនតការម្រគប់ម្រគង អនុរោមភាពរិចច្នានានា ជាមយួម្ររុមហ ុនឯរជន ដូ្ចជាពម្រងឹងការរធវ៊ី 
បចចុបបននភាពនថាឈនួេម្រទ្ពយ្មបតតិរដ្ឋ នថារនម្រមរ្វាសាធារណ្ៈផដ្េម្រតូវបង់ចូេរដ្ឋ។ 
 គ. ម្របឹងផម្របងម្របមូេចាំណូ្េឱ្យអ្់េទ្ធភាព និងអ្់្កាក នុពេ តាមរយៈការអនុវតតឱ្យានម្រប្ិទ្ធភាពនូវយុទ្ធសាស្ដ្តររៀរគរចាំណូ្េរយៈរពេមធយម ២០១៩-
២០២៣ ផដ្េបានម្របកា្ឱ្យអនុវតតរោយរាជរោឋ ភិបាេរមពុជា រៅនថៃទ្៊ី០៨ ផែឧ្ភា ឆ្ន ាំ២០១៩។ 

 តាមរយៈវធិានការទាាំងរនះ រដ្ឋរេខាធិការោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ បានរម្រោងចាំណូ្េដូ្ចខាងរម្រកាម៖ 

រដ្ឋលេខាធកិារដ្ឋឋ នអាកាសចរស ៊ីវិេ 

តារាង ៣ : ការរម្រោងចាំណូ្េ 
ឯរតា : ោនររៀេ 

ការរម្រោងចាំណូ្េ 
តាមម្របរភទ្ចាំណូ្េ 

ចាប់ហរិញ្ាវតថុ 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 

រម្រោងឆ្ន ាំ២០២០ រម្រោងឆ្ន ាំ២០២១ រម្រោងឆ្ន ាំ២០២២ 

ថវកិារដ្ឋ 
ថវកិានដ្គូ 
អភិវឌឍ រែសងៗ ថវកិារដ្ឋ 

ថវកិានដ្គូ 
អភិវឌឍ 

រែសងៗ ថវកិារដ្ឋ 
ថវកិានដ្គូ 
អភិវឌឍ 

រែសង
ៗ 

ថវកិារដ្ឋ 
ថវកិានដ្គូ 
អភិវឌឍ រែសងៗ 

្រុបរមួ ២៤៧ ១៩១.៨   ២៦១ ២០៤.០ ៣ ៨៩៩ ៤៥២.៥  ២៦៩ ០៣៥.៥ ៣ ៨៩៧ ៤៥០.០  ១៦៨ ០៦០.៣ ៣ ៨៩៧ ៤៥០.០  

១. ចាំណូ្េព៊ីម្របភពរនុងម្រ្ុរ ២៤៧ ១៩១.៨   ២៦១ ២០៤.០   ២៦៩ ០៣៥.៥   ១៦៨ ០៦០.៣   



ផែនការយុទ្ធសាស្ដ រ្ថវកិា្ម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២០-២០២២ ររៀបចាំរោយ ម្ររមុការងារថវកិាននរដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 កាេបររិចេទ្ ផែ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៩  

o ចាំណូ្េសាររព៊ីពនធ 
o ចាំណូ្េមិនផមនសាររព៊ីពនធ 

- ែេទុ្នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
- ការជេួដ្៊ីទ្ាំរនរ 
- ការជេួអចេនវតថុ 

o ចាំណូ្េមូេធនរនុងម្រ្ុរ 

.០ 
២៤៧ ១៩១.៨ 
២៤៧ ០១៦.០ 

៧៥.៧ 
១០០.១ 

.០ 

.០ 
២៦១ ២០៤.០ 
២៦១ ០៥០.៤ 

៥៣.៥ 
១០០.១ 

.០ 

.០ 
២៦៩ ០៣៥.៥ 
២៦៨ ៨៨១.៩ 

៥៣.៥ 
១០០.១ 

.០ 

.០ 
១៦៨ ០៦០.៣ 
១៦៨ ០៦០.៣ 

៧៥.៧ 
១០០.១ 

.០ 

២. គរម្រាងវនិិរោគ  
o ានហរិញ្ាបបទាន 
o មិនានហរិញ្ាបបទាន 

 
៣- ជាំនយួបរចចររទ្្ 

o ានហរិញ្ាបបទាន 

  
 

  ៣ ៨៩៩ ៤៥២.៥ 
៣ ៥៦៤ ០០០.០ 
៣៣៣ ៤៥០.០ 

២ ០០២.៥ 
២ ០០២.៥ 

 

  ៣ ៨៩៧ ៤៥០.០ 
៣ ៥៦៤ ០០០.០ 
៣៣៣ ៤៥០.០ 

 

  
 
 

៣ ៨៩៧ ៤៥០.០ 
៣ ៥៦៤ ០០០.០ 
៣៣៣ ៤៥០.០ 

 

 

ែ. ការកំ ត់តប្មូវការចំណាយ 

រដ្ឋលេខាធកិារដ្ឋឋ នអាកាសចរស ៊ីវិេ 

មរាង ៤ : ការកណំត់តម្រម្វូការចណំាយសម្រាប់កម្មវធិី និងអន៊ុកម្មវិធី 

ឯរតាៈ ោនររៀេ 

តប្មូវការឥ ទន 
តាមប្ គភទ 
ចំណាយ 

ចា ់ហរិញ្ញវតថ  
ឆ្ន ២ំ០១៩ 

រម្រោងតម្រមវូការឥណ្ទាន 
្ម្រាប់ឆ្ន ាំ២០២០ 

រម្រោងតម្រមវូការឥណ្ទាន 
្ម្រាប់ឆ្ន ាំ២០២១ 

រម្រោងតម្រមវូការឥណ្ទាន 
្ម្រាប់ឆ្ន ាំ២០២២ 

ងវកិារដា 
ងវកិានដគូ 
អភិវឌ្ឍ 

រែសង
 ៗ ងវកិារដា 

ងវកិានដគូ 
អភិវឌ្ឍ 

រែសង
 ៗ

ងវកិារដា 
ងវកិានដគូ 
អភិវឌ្ឍ្ 

រែសង
 ៗ ងវកិារដ្ឋ 

ងវកិានដគូ 
អភិវឌ្ឍ 

រែសង  ៗ

សរ  រមួ 

o សរ  ចំណាយចរនត 

៥៥ ៨១២.៣ 

៥៥ ៨១២.៣ 

  ៦០ ៤៣៥.៨ 

៦០ ៤៣៥.៨ 

៣ ៨៩៩ ៤៥២.៥ 

 

 ៦៣ ០៥៨.៦ 

៦៣ ០៥៨.៦ 

៣ ៨៩៧ ៤៥០.០ 

 

 ៦៧ ១៧៥.៧ 

៦៧ ១៧៥.៧ 

៣ ៨៩៧ ៤៥០.០ 

 

 



ផែនការយុទ្ធសាស្ដ រ្ថវកិា្ម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២០-២០២២ ររៀបចាំរោយ ម្ររមុការងារថវកិាននរដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 កាេបររិចេទ្ ផែ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៩  

 បនាុរបុគគេិរ 
 រម្រៅបនាុរបុគគេិរ 

o សរ  ចំណាយមូេធន 
 គរម្រាងវនិិរោគ 

- ានហរិញ្ាបបទាន 
- មិនទាន់ានហរិញ្ាបបទាន 

 ជាំនួយបរចចររទ្្ 
- ានហរិញ្ាបបទាន 
- មិនទាន់ានហរិញ្ាបបទាន 

២៩ ៧៨១.៣ 
២៦ ០៣១.០ 

 
 

៣១ ៧៦៥.០ 
២៨ ៦៧០.៨ 

 

 

៣ ៨៩៩ ៤៥២.៥ 
៣ ៨៩៩ ៤៥២.៥ 
៣ ៥៦៤ ០០០.០ 
៣៣៣ ៤៥០.០ 
២ ០០២.៥ 
២ ០០២.៥ 

៣៤ ២៦៥.៨ 
២៩ ២៤២.៨  

 

៣ ៨៩៧ ៤៥០.០ 
៣ ៨៩៧ ៤៥០.០ 
៣ ៥៦៤ ០០០.០ 
៣៣៣ ៤៥០.០ 

 

៣៣ ២៨៣.៥ 
៣៣ ៨៩២.២ 

 

៣ ៨៩៧ ៤៥០.០ 
៣ ៨៩៧ ៤៥០.០ 
៣ ៥៦៤ ០០០.០ 
    ៣៣៣ ៤៥០.០ 

១. រោេបាំណ្ងរោេនរោ 
បាយទ្៊ី១ 

o សរ  ចំណាយចរនត 
 បនាុរបុគគេិរ 
 រម្រៅបនាុរបុគគេិរ 

o សរ  ចំណាយមូេធន 
 គរម្រាងវនិិរោគ 

- ានហរិញ្ាបបទាន 
- មិនទាន់ានហរិញ្ាបបទាន 

 ជាំនួយបរចចររទ្្ 
- ានហរិញ្ាបបទាន 
- មិនទាន់ានហរិញ្ាបបទាន 

៥៥ ៨១២.៣ 
 

៥៥ ៨១២.៣ 
២៩ ៧៨១.៣ 
២៦ ០៣១.០ 

 
 

  ៦០ ៤៣៥.៨ 
 

៦០ ៤៣៥.៨ 
៣១ ៧៦៥.០ 
២៨ ៦៧០.៨ 

 

៣ ៨៩៩ ៤៥២.៥ 

 

 

 

៣ ៨៩៩ ៤៥២.៥ 
៣ ៨៩៩ ៤៥២.៥ 
៣ ៥៦៤ ០០០.០ 
៣៣៣ ៤៥០.០ 
២ ០០២.៥ 
២ ០០២.៥ 

 ៦៣ ០៥៨.៦ 
 

៦៣ ០៥៨.៦ 
៣៤ ២៦៥.៨ 
២៩ ២៤២.៨  

៣ ៨៩៧ ៤៥០.០ 

 

 

 

៣ ៨៩៧ ៤៥០.០ 
៣ ៨៩៧ ៤៥០.០ 
៣ ៥៦៤ ០០០.០ 
 ៣៣៣ ៤៥០.០ 

 ៦៧ ១៧៥.៧ 
 

៦៧ ១៧៥.៧ 
៣៣ ២៨៣.៥ 
៣៣ ៨៩២.២ 

៣ ៨៩៧ ៤៥០.០ 

 

 

 

៣ ៨៩៧ ៤៥០.០ 
៣ ៨៩៧ ៤៥០.០ 
៣ ៥៦៤ ០០០.០ 
៣៣៣ ៤៥០.០ 

 

១.១ រមមវធិ៊ីទ្៊ី១ 

o សរ  ចំណាយចរនត 
 បនាុរបុគគេិរ 
 រម្រៅបនាុរបុគគេិរ 

៥ ៨៧៤.៩ 

៥ ៨៧៤.៩ 
.០ 

  ៦ ២៨៥.៤ 

៦ ២៨៥.៤ 
.០ 

៣ ៨៩៧ ៤៥០.០ 

 

 

 ៦ ៥៩៩.៧ 

៦ ៥៩៩.៧ 
.០ 

៣ ៨៩៧ ៤៥០.០ 

 

 

 ៦ ៩២៩.៧ 

៦ ៩២៩.៧ 
.០   

៦ ៩២៩.៧ 

៣ ៨៩៧ ៤៥០.០ 

 

 

 



ផែនការយុទ្ធសាស្ដ រ្ថវកិា្ម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២០-២០២២ ររៀបចាំរោយ ម្ររមុការងារថវកិាននរដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 កាេបររិចេទ្ ផែ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៩  

o សរ  ចំណាយមូេធន 
 គរម្រាងវនិិរោគ 

- ានហរិញ្ាបបទាន 
- មិនទាន់ានហរិញ្ាបបទាន 

 ជាំនួយបរចចររទ្្ 
- ានហរិញ្ាបបទាន 
- មិនទាន់ានហរិញ្ាបបទាន 

៥ ៨៧៤.៩ 

 

៦ ២៨៥.៤ 

 

៣ ៨៩៧ ៤៥០.០ 
៣ ៨៩៧ ៤៥០.០ 
៣ ៥៦៤ ០០០.០ 
៣៣៣ ៤៥០.០ 

 
 

៦ ៥៩៩.៧ 

 

៣ ៨៩៧ ៤៥០.០ 
៣ ៨៩៧ ៤៥០.០ 
៣ ៥៦៤ ០០០.០ 
៣៣៣ ៤៥០.០ 

 

៣ ៨៩៧ ៤៥០.០ 
៣ ៨៩៧ ៤៥០.០ 
៣ ៥៦៤ ០០០.០ 
៣៣៣ ៤៥០.០ 

១.១.១ អនុរមមវធិ៊ីទ្៊ី១ 

o សរ  ចំណាយចរនត 
 បនាុរបុគគេិរ 
 រម្រៅបនាុរបុគគេិរ 

o សរ  ចំណាយមូេធន 
 គរម្រាងវនិិរោគ 

- ានហរិញ្ាបបទាន 
- មិនទាន់ានហរិញ្ាបបទាន 

 ជាំនួយបរចចររទ្្ 
- ានហរិញ្ាបបទាន 
- មិនទាន់ានហរិញ្ាបបទាន 

៥ ១៣៥.៤ 

៥ ១៣៥.៤ 
.០ 

៥ ១៣៥.៤ 

 

  ៥ ៥០៧.៥ 

៥ ៥០៧.៥ 
.០ 

៥ ៥០៧.៥ 

៣ ៨៦១ ០០០.០ 
 

 
 

៣ ៨៦១ ០០០.០ 
៣ ៨៦១ ០០០.០ 
៣ ៥៦៤ ០០០.០ 
២៩៧ ០០០.០ 

 ៥ ៧៨២.៩ 

៥ ៧៨២.៩ 
.០ 

៥ ៧៨២.៩ 

៣ ៨៦១ ០០០.០ 
 

 
 

៣ ៨៦១ ០០០.០ 
៣ ៨៦១ ០០០.០ 
៣ ៥៦៤ ០០០.០ 
២៩៧ ០០០.០ 

 ៦ ០៧២.០ 

៦ ០៧២.០ 
.០ 

៦ ០៧២.០ 

៣ ៨៦១ ០០០.០ 
 

 
 

៣ ៨៦១ ០០០.០ 
៣ ៨៦១ ០០០.០ 
៣ ៥៦៤ ០០០.០ 
២៩៧ ០០០.០ 

 

១.១.២ អនុរមមវធិ៊ីទ្៊ី២ 

o សរ  ចំណាយចរនត 
 បនាុរបុគគេិរ 
 រម្រៅបនាុរបុគគេិរ 

o សរ  ចំណាយមូេធន 
 គរម្រាងវនិិរោគ 

- ានហរិញ្ាបបទាន 

៣៩៨.៥ 

៣៩៨.៥ 
.០ 

៣៩៨.៥ 

 

  ៤៣៤.២ 

៤៣៤.២ 
.០ 

៤៣៤.២ 

  ៤៥៥.៩ 

៤៥៥.៩ 
.០ 

៤៥៥.៩ 

  ៤៧៨.៧ 

៤៧៨.៧ 
.០ 

៤៧៨.៧ 

  



ផែនការយុទ្ធសាស្ដ រ្ថវកិា្ម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២០-២០២២ ររៀបចាំរោយ ម្ររមុការងារថវកិាននរដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 កាេបររិចេទ្ ផែ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៩  

- មិនទាន់ានហរិញ្ាបបទាន 
 ជាំនួយបរចចររទ្្ 

- ានហរិញ្ាបបទាន 
- មិនទាន់ានហរិញ្ាបបទាន 

១.១.៣ អនុរមមវធិ៊ីទ្៊ី៣ 

o សរ  ចំណាយចរនត 
 បនាុរបុគគេិរ 
 រម្រៅបនាុរបុគគេិរ 

o សរ  ចំណាយមូេធន 
 គរម្រាងវនិិរោគ 

- ានហរិញ្ាបបទាន 
- មិនទាន់ានហរិញ្ាបបទាន 

 ជាំនួយបរចចររទ្្ 
- ានហរិញ្ាបបទាន 
- មិនទាន់ានហរិញ្ាបបទាន 

៣៤១.០ 

៣៤១.០ 
.០ 

៣៤១.០ 

 

  ៣៤៣.៧ 

៣៤៣.៧ 
.០ 

៣៤៣.៧ 

៣៦ ៤៥០.០ 

 

 
៣៦ ៤៥០.០ 
៣៦ ៤៥០.០ 

 
៣៦ ៤៥០.០ 

 ៣៦១.០ 

៣៦១.០  
.០ 

៣៦១.០ 

៣៦ ៤៥០.០ 

 

 
៣៦ ៤៥០.០ 
៣៦ ៤៥០.០ 

 
៣៦ ៤៥០.០ 

 ៣៧៨.៩ 

៣៧៨.៩ 
.០ 

៣៧៨.៩ 

៣៦ ៤៥០.០ 

 

 
៣៦ ៤៥០.០ 
៣៦ ៤៥០.០ 

 
៣៦ ៤៥០.០ 

 

១.២ រមមវធិ៊ីទ្៊ី២ 

o សរ  ចំណាយចរនត 
 បនាុរបុគគេិរ 
 រម្រៅបនាុរបុគគេិរ 

o សរ  ចំណាយមូេធន 
 គរម្រាងវនិិរោគ 

- ានហរិញ្ាបបទាន 
- មិនទាន់ានហរិញ្ាបបទាន 

 ជាំនួយបរចចររទ្្ 
- ានហរិញ្ាបបទាន 

៤៩ ៩៣៧.៤ 

៤៩ ៩៣៧.៤ 
២៩ ៧៨១.៣ 
២០ ១៥៦.១ 

 

 
 

 ៥៤ ១៤៩.៦ 

៥៤ ១៤៩.៦ 
៣១ ៧៦៥.០ 
២២ ៣៨៥.៤ 

២ ០០២.៥ 

 

 
 

២ ០០២.៥ 
 
 
 

២ ០០២.៥ 
២ ០០២.៥ 

 ៥៦ ៩០៩.០ 

៥៦ ៩០៩.០ 
៣៤ ២៦៥.៨ 
២២ ៦៤៣.២ 

  ៦០ ៩៤៤.២ 

៦០ ៩៤៤.២ 
៣៧ ១៦៨.៩ 
២៣ ៧៧៥.៣ 

 

  



ផែនការយុទ្ធសាស្ដ រ្ថវកិា្ម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២០-២០២២ ររៀបចាំរោយ ម្ររមុការងារថវកិាននរដ្ឋរេខាធកិារោឋ នអាកា្ចរ្ុ៊ីវេិ 
 កាេបររិចេទ្ ផែ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១៩  

- មិនទាន់ានហរិញ្ាបបទាន 
១.២.១ អនុរមមវធិ៊ីទ្៊ី១ 

o សរ  ចំណាយចរនត 
 បនាុរបុគគេិរ 
 រម្រៅបនាុរបុគគេិរ 

o សរ  ចំណាយមូេធន 
 គរម្រាងវនិិរោគ 

- ានហរិញ្ាបបទាន 
- មិនទាន់ានហរិញ្ាបបទាន 

 ជាំនួយបរចចររទ្្ 
- ានហរិញ្ាបបទាន 
- មិនទាន់ានហរិញ្ាបបទាន 
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